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Stellingen bij het proefschrift
Additional disclosure:
triple-entry en momentum accounting
van /rarageme/if
door /ief aa*mj>i/5frere/i va/j
door
AMM (Tjeu) Blommaert

1.
Dat we in het boekhouden nog steeds met debet en credit werken, is het onomstotelijk
bewijs dat we de geschiedenis van de accounting niet goed hebben begrepen.
2.
Het feit dat modellerings- en automatiseringsdeskundigen beweren dat het dubbel
boekhouden ('double-entry bookkeeping') met de invoer van de administratieve automatisering is opgehouden te bestaan, doet vermoeden dat zij de toevoeging 'dubbel' onjuist
hebben geïnterpreteerd (o.a. 77ionuen, april 1994, EAA-congres Venetië).
Om dergelijke 'misverstanden' te voorkomen zou beter kunnen worden gesproken van
rweedi'menriorcaa/ commerdee/ öoeWiowJen. De toevoeging 'commercieel' verwijst naar
het eigen vermogen als centrale object van administratie. Van dit object worden in dit
geval twee dimensies geadministreerd: 1) de structuur en 2) de omvang. Kennis van de
structuur leidt (indirect) tot kennis van de omvang.
3.
De relevantie van bestaande financieel-administratieve systemen is verloren gegaan omdat
deze zich te eenzijdig richten op de (juridische) gevo/gen van transacties. Omzet, kosten
en winst kunnen geen doel op zich zijn, maar vormen het resultaat van een aantal
beheersbare en niét of minder goed beheersbare feiten. Door het administreren van de
oorzafcen achter deze feiten, zijnde de winstkrachten, kunnen accountingsystemen een
belangrijk deel van de verloren relevantie herwinnen.
4.
Ondanks het feit dat de ontwikkeling van (differential) triple-entry accounting voor een
belangrijk deel leunt op inzichten uit de natuurkunde, dient niet te worden vergeten dat de
bedrijfseconomie een menswetenschap is en dus géén exacte wetenschap. De meest
gangbare optimalisatie-principes zoals die in vele bedrijfseconomische studieboeken
worden beschreven, zijn in het gunstigste geval slechts van toepassing op lagere diersoorten (£m/iorn en //ogar/A, 1981:1).

5.
Door het hanteren van de instandhoudingseis en de integriteitseis ten aanzien van de
derde dimensie in (differential) triple-entry accounting is, in tegenstelling tot wat men zou
kunnen verwachten, het interpreteren van de aldus verkregen drie-dimensionale financiële
gegevens vrij eenvoudig.
6.
Het komt in de praktijk nimmer voor dat een vierkantscontrole kan worden uitgevoerd.
Gezien dit feit verdient het aanbeveling deze controle voortaan rec/rt/ioefoco/tfro/e te
noemen.
7.
Het getuigt van weinig vakkennis en maatschappelijk inzicht wanneer wordt beweerd dat
aan een opleiding welke niét opleidt tot boekhouder, het vak boekhouden ook niét tot het
curriculum mag behoren.
8.
Het zal voor het accountantsberoep grote gevolgen hebben dat opleidingen voor registeraccountant zélf een voedingsbodem hebben gecreëerd voor opleidingen tot (register)controller door niet vroegtijdig in te spelen op de veranderde werkomgeving van de accountant.
9.
Tenzij werkeloosheid een op zich zelf staande doelstelling vormt, is uitvoer van het
ambtelijke voornemen om het vak bedrijfseconomie voor HAVO en VWO af te schaffen
omdat dit vak te sterk beroepsgericht en te weinig a/gemeen vormend zou zijn, een
'schoolvoorbeeld' van politiek mis-management.
10.
Het verwijt van mensen aan God dat Hij niets doet aan oorlog en armoede is een
contradictio. God heeft hen immers geschapen als medium voor het voorkomen en
verhelpen daarvan.
11.
Zolang de mens langer moet werken dan hij vakantie heeft, zal hij meer moeten genieten
van zijn werk dan van zijn vakantie.
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frip/e-e«fry oooibteep/ng ij inte/u/ed* ar a smoitf con/r/fcu/ion /o //te /neory o/
accoimn'ng and on w/iicn /WZÏ parricw/ar rc/evance /o wianagcwicnr accown/an/s. W7ie/n«r
or not»'/ ac/u'eves w/der recogn/rion and i/np/ernen/a/ion jee/ns OOU/M/M/ ar present DM/ »/
iï wor/ny o/ rerious i/udy" fPar/kinion, 7987:22).
'7//WJ

1.1 Inleiding

,

.

.

De relevantie en realiteitswaarde en daarmee de kwaliteit van vigerende (managemen/,)
öccoHnf/ng.ry.ïfeme/1 worden tegenwoordig vaak als 'niét-toereikend' bestempeld (zie
onder andere tfapfon, 1984:95; firwtfon, 1986:25; Go/dratt en fox, 1991:34; Msdn/cifc,
1992:554). Diverse belanghebbende partijen zoals praktizerende accountants/controllers en
wetenschappers zoeken naar oplossingen voor de gestelde problemen. Als bijdragen aan
mogelijke oplossingen kunnen worden genoemd ontwikkelingen als 'activity based
costing' en 'strategic cost accounting'. Maar in zekere zin is hier sprake van specialistische oplossingen'.
Het vinden van een goede oplossing ligt voor een belangrijk deel in het adequaat onderkennen van de probleemsituatie. Bij het onderhavige onderzoek naar de mogelijkheid van
het toepassen van triple-entry en momentum accounting ten behoeve van het verbeteren
van de kwaliteit van management accountingsystemen, is gezocht naar oorzaken van de
gestelde problemen en minder naar (symptomatische en daarmee per definitie 'lokale')
oplossingen. De in het vervolg plausibel te maken veronderstelling is dat bedoelde problemen grotendeels hun oorzaak vinden aan de oasis van /ief WaM/efce accoim/ingmoaW. Dit
model poogt een complexe bedrijfswerkelijkheid weer te geven door het administreren
van slechts twee dimensies van het eigen vermogen van een onderneming. Deze
dimensies betreffen:
<
• de samenste//mg van n<?f eigen vermogen (zoals weergegeven door een balans) , en
de ontwikkelingen in de omvang van ner e/gen vermogen (zoals weergegeven door een
resultatenrekening)^.

' Specialistische oplossingen slaan tegenover een holistische benadering (systeembenadering) waarbij centraal slaan
de interacties van de bij een systeem te onderscheiden onderdelen en de invloed hiervan op hel functioneren van het
totaal.
^ Wanneer een balans de samenstellende delen van het eigen vermogen van een onderneming weergeeft, toont dit
overzicht tegelijkertijd de omvang van het eigen vermogen per balans-datum (dit is wat men zou kunnen noemen hel
'pars pro toto'-element in de 'kunst' van het boekhouden). De omvang van het eigen vermogen volgt per saldo uit
de geadministreerde samenstellende delen, dit zijn de activa en de schulden (waaronder voorzieningen).
^ Voor een sluitende afstemming dient het saldo van de resultatenrekening te worden aangevuld met hel netto-effect
van vermogenstransacües (zoals een emissie van aandelen en herwaardering van activa). Vermogenstransacties
worden hier evenwel n<e( in de beschouwing betrokken.
, .•,

1

1 Verantwoording

Kort gezegd: same/wfe///ng en omvang zyn de d/me/tf/es van Zier e/gen vermogen we/&e m
een Massje/: (dwoöe/,) ooefc/ioudmode/ worden gead/n/nw/reerd.
De 'rode draad' van dit onderzoek is het (te valideren) uitgangspunt dat een belangrijk
deel van de gesignaleerde kwaliteitsproblemen met betrekking tot management
accountingsysternen kan worden opgelost door aanpassing van het klassieke
boekhoudmodel. •• •*:• '
.
Bij toepassing van (differential) rnp/e-en/ry accounting wordt analoog aan de ideeën van
/yïri (1975, 1982, 1986, 1989) aan de genoemde twee dimensies een derde dime/wie
toegevoegd: on/vW&£e/ingen in de onfw/Me//ng van de omvang van net e/gen vermogen. ^
Hierbij gaat het om oorzaken van mMfafies j'n rej«/faa//?o.s/en. Dergelijke oorzaken '.-.n *<-•
kunnen vv/ni^rac/ifen worden genoemd. Voorbeelden van winstkrachten zijn het in de •
markt komen van een nieuwe concurrent, veranderde algemeen en specifiek (sec*
torgebonden) economische omstandigheden, het voeren van een advertentiecampagne,
•;
nieuwe investeringen, de overheid die een bepaald belastingregime wijzigt of subsidieregelingen aanpast, een (materiële) valutakoerswijziging, het maken van een loonafspraak
met de vakbonden en een bericht van rentewijziging door de bank.
Door de samenstellende delen van het eigen vermogen (de eers/e dimensie) te administreren per een bepaald tijdstip, kan de mutatie worden vastgesteld die in enige verslagperiode is opgetreden in de omvang van het eigen vermogen. In de rvveede d/menj/e
wordt voor deze mutatie een verklaring gegeven middels posten op de resultatenrekening.
In de derde dimens/e wordt een verklaring gegeven voor de mutatie in de omvang van het
resultaat over enige verslagperiode ten opzichte van het resultaat over een vorige verslagperiode (het gaat hierbij derhalve om ontwikkelingen in resultaatposten).
Bedoelde 'verklaring' bestaat uit het beschrijven van de geldelijke effecten van de in de
betreffende periode gerea/iseerde w/n^r)trac/zten. Het systematisch overzicht waarop deze
effecten worden getoond, kan 'wi/isf-mM/afte.sfaa/' of 'overz/c/if van w/n^flfcracnfen'
('acfi'on sfa/emen/') worden genoemd. Wnj^racnfen zijn /eiren waardoor de
winsfcapaa'/eiV van nef e/gen vermogen van de onderneming verandert. Anders gezegd:
winstkrachten beïnvloeden het rea/weeröare i>edr(j/irejM//aa/. Op termijn leidt dit tot
mutaties in het gerea/weerde 6edr/#sre.?M/faa?. Met een aan de primaire overzichten''
gerelateerde overzicht* van winstkrachten wordt aan de gedachte vorm gegeven dat winst

* Dit zijn de balans, de resultatenrekening en de toelichting daarop, eventueel aangevuld met een staat van herkomst
en besteding van (liquide) middelen.
* Deze overzichten zijn onderling gerelateerd omdat ze verschillende aspecten (dimensies) van de zW/<fe financiële
transacties en/of gebeurtenissen beschrijven.
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geen doel op zich kan zijn, maar het logische bijprodukt is van een aantal goed uitgevoerde zaken^. defers en Waterman merken in dit verband op:
T

"77ie idea f/wf pra/ïf is a natura/ fcyprodwcf o / do/ng jomef/Kng we//, nof an end I/I JKe//, ü

"ï

a/so a/TOWf univers/a/" (7>efer.s en

Op basis van een administratie van winstkrachten (ook te noemen: 'winstaandriften' of
'pro/fr-drivers') kan de winst-mutatiestaat direct aan het administratieve systeem worden
ontleend. Bij winstkrachten kan in eerste instantie worden gedacht aan de voor een bedrijf
onderscheiden /xjYie&e (/ïnanciee/) succes/actoren'. Hierbij moge het voor zich spreken
dat, wanneer inzake de winstkrachten een onjuiste dan wel onvolledige selectie is
'
gemaakt, er op de winst-mutatiestaat een materiële post 'onverklaard' (of 'niet toegere:.„*•,, ..,
j j
kend') kan resteren.
: „i4
In figuur 1.1 is de relatie tussen de genoemde drie dimensies afgebeeld. De figuur geeft
weer dat de derde dimensie logisch volgt uit de bestaande twee dimensies.
Ui
In een d(j^ercn//<3/ frip/e-en/ry wea//n accoMn/ing.syyfeew worden de financiële gevolgen
van opgetreden winstkrachten stelselmatig opgetekend. Deze winstkrachten beïnvloeden
de vWntfcapacj/ejV van het eigen vermogen van de onderneming. Bij afwezigheid van i
ontwikkelingen in winstkrachten is het bedrijfsresultaat ceteris paribus van periode tot
periode gelijk. De toevoeging 'd/^erenna/' geeft aan dat het triple-entry
accountingsysteem zich in de derde dimensie richt op de administratie van vfüufcft//erenttes of MBtaularies. De toevoeging 'wea//n' geeft aan dat in dit systeem de administratie van het e/gen vermogen centraal staat, zoals ook het geval is in het alom bekende
enkelvoudige en dubbel boekhouden.
hangt nauw samen met de 'earn/ng power' van de onderneming (ook wel
aangeduid als 'rendementswaarde'). 'Earning power' kan worden gedefinieerd als de ma/e
waar/n de onderneming me/ «e/ oescn/ztoare eigen vermogen /n de ioeitomi/ ne//o
on/vangs/en fazn genereren. De 'earning power' is de contante waarde van deze
toekomstige netto ontvangsten. Het verschil tussen winstcapaciteit van het eigen
vermogen en 'earning power' is met name dat de winstcapaciteit wordt bepaald op basis

* Feitelijk raakt dit punt de opcraüonaliteil van winst als doelstelling.
' Deze factoren worden vaak aangeduid alsfa-iH\scAefactoren (zie bijvoorbeeld //ar/og e/ a/, 1992:56,57). Mijns
inziens berust dit op een onjuiste interpretatie van het Engelse 'critical'. Omdat het (financieel) succes van een
bedrijf met name wordt afgemeten aan de hoogte van het gerealiseerde resultaat, kan in dit verband ook van
'kritieke winstfactoren' of 'kritieke winstkrachten' worden gesproken. Overigens zij hierbij opgemerkt dat kritieke
succesfactoren meestal worden opgevat als factoren die bepalend zijn voor het al dan niet welslagen van de
ondememing&s/ra/eg/e. Aangezien winst een Aor/e-/erm/>« begrip is, kunnen uit dien hoofde de nodige verschillen
be(ont)staan tussen kritieke succesfactoren en winstkrachten.

- /f
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van gerea/weerde winstkrachten. Bij de beoordeling van de 'earning power' worden ook
de financiële effecten van winstkrachten meegenomen welke zich naar verwac/tf/wg in de
toekomst zullen manifesteren. Bij 'earning power' spelen derhalve nadrukkelijk ook
ongerea//.yeercie winstkrachten een rol. In die zin is de 'earning power' een meer
speculatieve waarde dan de winstcapaciteit van het eigen vermogen van de onderneming.
Figuur 1.1 De drie dimensies in een triple-entry accountingsysteem.
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Winstcapaciteit wordt gewoonlijk gemeten als een resM/raaf per maand of enig ander
tijdvak. Dit kan worden aangeduid als de winsttrje/Ziei'd of 'mcome mome/zfam'. De uitdrukking 'per' impliceert hier dat het gaat om een potentieel aan resultaat®. Het administratieve systeem dat de onnvMe//«^en m de wj/wf,me//iejd vastlegt, noemt /yïn'
mo/nenfM/n accou/i/ing (1989:45). Winstsnelheid is een voorraadgroof/ie/d^. Het is de per
een bepaald moment gemeten winstcapaciteit, uitgedrukt in gw/deni per periode (in triplesntry accounting is de geldeenheid uitgedrukt in g«/de«.y). Het systematisch overzicht
waarop de winstsnelheid van enig moment wordt getoond, kan 'v

' Vergelijk dit met een auto die 120 km per uur rijdt. Na elk uur rijden is de afgelegde afstand in principe 120 km.
Overigens heeft de uitdrukking 'per' in de bedrijfsadministratie nog een andere betekenis. Het is dan het tijdstip
waarnaar alle gegevens worden herleid. Wanneer de balans wordt opgemaakt per 31 december, kan het inventariseren en waarderen bijvoorbeeld geschieden op 10 januari daaraanvolgend. Alle gegevens echter worden herleid
tot bedragen per 31 december.
' ' W i n s t ' d a a r e n t e g e n is een jrroomgroorAeid.
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worden genoemd. Het systematisch overzicht waarmee een
verklaring wordt gegeven voor de mutatie in de winstsnelheid van het eigen vermogen,
kan dan als 'wjnsttne/ZieiÉiy-mMfariesfaaf' ('/mpM/se statement') worden aangeduid.
Winstsnelheids-staat en winstsnelheids-mutatiestaat zijn de centrale overzichten in
momentum accounting.
Mutaties in winstkrachten verklaren behalve de periodieke ontwikkeling in het bedrijfsresultaat ook de verandering die in de winstsnelheid is opgetreden. Deze 'verandering' kan
zowel een versnelling als een vertraging betreffen. Via een administratie van winstkrachten kunnen derhalve gegevens ter beschikking worden gesteld over de ontwikkeling in de
winstcapaciteit van het eigen vermogen van de onderneming welke zich in een bepaalde
periode per saldo heeft gemanifesteerd. Voorts kan een sluitende verklaring worden
gegeven voor de ontwikkeling in het van periode tot periode gerealiseerde resultaat.
In figuur 1.2 is de relatie tussen triple-entry accounting en momentum accounting zoals
die in het voorgaande is uiteengezet, schematisch weergegeven. •-•:• - ;?- --.••"••» Men zou kunnen verwachten dat met het beschikbaar stellen van gegevens over winstkrachten casu quo winstsnelheden de relevantie en/of realiteitswaarde en daarmee de
bruikbaarheid van accountinggegevens aanzienlijk verbetert, doordat de 'predictive value'
toeneemt'^". Deze toegevoegde waarde moet de extra administratieve kosten rechtvaardigen.
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'° Het Accounting Standards Committee (ASC) heeft bij het voorstel van een 'conceptual framework' voor de
financial accounting deze relatie tussen het aspect waarover wordt geïnformeerd en de bruikbaarheid van de aldus
verstrekte gegevens vastgelegd in een aparte paragraaf (paragraaf 40, 'choice of aspect'. Accountancy, 1991).
" Men kan stellen dat door toepassing van triple-entry accounting het onderscheid lussen het 'accounting concept
of profit' en hel 'economie concept of profit' zoals dat door accountants respectievelijk algemeen economen en in de
financieringsleer wordt toegepast, (verder) wordt verkleind.
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Figuur 1.2 Derelatietussen triple-entry en momentum accounting.
afa Pfcj

triple-entry accounting

momentum accounting

winstkrachten

b ie? • ;
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uitgedrukt in
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winst-mutatiestaat
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Conventionele twee-dimensionale accountingsystemen zijn vrij eenzijdig gericht op het
administreren van cash flows uit hoofde van in /ie/ ver/eden gecreëerde wi>tsf&rac«ten.
Dit betekent doorgaans dat wat als resultaat in periode /] wordt gerapporteerd, betrekking
heeft op in periode ÏQ en in daaraan voorafgaande perioden (wellicht door andere
managers) ondernomen activiteiten. Een drie-dimensionaal accountingsysteem doet tevens
verslag over het in de verslagperiode ontstaan casu quo teniet gaan van winstkrachten en,
zoals in momentum accounting, de gevolgen hiervan voor de winst-snelheid'^. .--

1.2 Onderzoekhypothesen

..»-.,

;

Zoals gezegd leidt triple-entry accounting tot een uitbreiding van het bestaande administratieve systeem - er wordt immers een dimensie toegevoegd - en dit brengt extra kosten
'* Traditionele accountingsystemen kunnen worden vergeleken met de werking van een kilometerteller in een auto.
Dergelijke systemen meten de 'afgelegde afstand' (het resultaat) ten opzichte van een bepaalde uitgangssituatie.
Hierbij is de (impliciete) veronderstelling dat er geen snelheidsveranderingen optreden (de snelheidsmeter beweegt
nie/). In een triple-entry accountingsysteem wordt deze veronderstelling losgelaten en worden de oorzaken
geadministreerd ten gevolge waarvan de snelheidsmeter beweegt (dit zijn de winstkrachten). Vervolgens wordt op
sluitende wijze de interactie tussen veranderingen in snelheid en de 'afgelegde afstand' (het resultaat) bepaald. Net
zoals de 'afgelegde afstand' de realisatie is van de gemiddelde snelheid van de auto, is het bedrijfsresultaat te beschouwen als de realisatie van een bepaalde winstsnelheid.

Onderzoekhypothesen

met zich mee. In dit verband is het gewenst bepaalde verwachtingen te kwantificeren
inzake potentiële voordelen van een dergelijk systeem, zodat een goede kosten-batenanalyse kan plaatsvinden. Zowel ten behoeve van de kwaliteit van te nemen beslissingen
als in het kader van de verantwoording die daarover aan derden moet worden afgelegd,
kan triple-entry en momentum accounting belangrijke voordelen bieden.
Gezien het voorgaande staan in dit onderzoek de volgende hypothesen centraal:
Hypothese 1
Het 'conceptual framework' voor de financial accounting is voor wat betreft de hierin
onderscheiden gegevenskenmerken tevens bruikbaar voor de management accounting,
met dien verstande dat in de management accounting ten aanzien van deze
gegevenskenmerken significant andere belangrijkheidscoëfficiënten gelden.
Hypothese 2
,g'
In vergelijking met een conventioneel ('double-entry') accountingsysteem neemt bij
toepassing van triple-entry en momentum accounting de kwaliteit van op deze
gegevens gebaseerde beslissingen (voorspellingen) significant toe.
Q
Hypothese 3
In vergelijking met een conventioneel ('double-entry') accountingsysteem gedraagt een
agent zich bij toepassing van triple-entry accounting in de ogen van de principaal
n-j
significant meer verantwoord.
. -j..«. ,,
Omdat het onderzoek naar de betekenis van triple-entry en momentum accounting vrij
fundamenteel van aard is, is voor het toetsen van de hypothesen 2 en 3 gekozen voor een
laboratorium-experiment (zie hoofdstuk 9 voor een beschrijving van dit experiment en de
resultaten). Het met behulp van een case uitgevoerde experiment beschrijft hoe een aantal
proefpersonen reageert op de verstrekte gegevens aangaande de winstsnelheid en zijn
'economische aanjagers'. De eerste hypothese is getest met behulp van een (schriftelijke)
enquête (zie voor de resultaten hiervan hoofdstuk 6).
en /i/ïn£ya (1979:13) structureren de ontwikkelingen van accountingonderzoek in een aantal fasen. In de eerste fase is het onderzoek vooral gericht op de
vasr/eggrngsac/iviVeif. Het gaat hierbij om zaken als administratieve procedures, meeteenheden en realisatie-aspecten. In de volgende fase richt het accountingonderzoek zich met
name op de vers/ag/eggi/ig. Wie zijn de beoogde gebruikers? Welke gegevens dienen te
worden verstrekt, in welk detail en met welke frequentie? Enzovoort. Het huidige accountingonderzoek richt zich in hoofdzaak op de m/eracn'e tosen ve/\s/ag/eggmg erc gebrK/('information inductance'). Onder andere de beoordeling van de verslaggeving door
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I de controlerend accountant en mogelijke reacties van de kapitaalmarkt staan in dit
onderzoek centraal (Knoo/?.ï, 1993:31). Het triple-entry en momentum accountingonderzoek oriënteert zich wat dit betreft op de vastleggingsactiviteit. '••-••" '•'•"-' '*

1.3 Accounting en ontwikkelingen in andere wetenschappen
De speurtocht naar nef èesfaan van een derde dimensie ten aanzien van de financiële
administratie van transacties heeft een in wezen filosofische achtergrond. In menige
religie en in metafysische systemen en filosofieën van de wereld vinden we dit aspecf van
'drievoud' terug, zoals bijvoorbeeld in de Christelijke Drievuldigheid Gods (Vader, Zoon
en Heilige Geest), de drie 'Guna's' van het hindoeïsme (Brahma-Vishnu-Shiva) of Tin en
Yang en Qi'-* (Qi= Yin+Yang) in de Chinese filosofie''*. In zoverre is het onderhavige
onderzoek naar triple-entry en momentum accounting dan ook min of meer een
'geestelijk avontuur' te noemen^. Maar de drievoudigheid 'ver/eden-neden-/oe^ow5/'
-'
speelt in de accounting al van oudsher een belangrijke rol.
Elke manifestatie die zich voordoet, resulteert in polariteit of dualiteit, dat wil zeggen:
onderlinge verbondenheid (of eenheid) van tegenstellingen (ftende/, 1989:12). Deze
dualiteit (dichotomy) is tevens het fundament van dubbel boekhouden (zie bijvoorbeeld
//7ri, 1982:2 en .Art/Acwy en /?eece, 1983:32). Onder andere in het balansevenwicht en in
het journaal manifesteert zich deze dualiteit. Steeds bestaan er twee polen: debet en
credit, activa en passiva of lichaam en geest, geluk en ongeluk, verleden en toekomst, en
Yin en Yang. Zonder polariteiten kan geen enkel compleet systeem van de metafysica of
de wetenschap van het leven bestaan. Geen enkele ervaring is van betekenis wanneer
deze niet tussen twee polen van mogelijkheden kan plaatsvinden.
Het verband /uwen de fwee po/en is het derde aspect van het drievoud. Deze re/afione/e
benadering staat ook centraal in deft00f.«ra/)-./ï/0.so/ïevan de natuurkundige C/iew die

" Volgens de Chinese benadering beval elke manifestatie een drie-eenheid. Probeer maar eens een bal in het
zonlicht ie leggen. Tegelijkertijd wordt (een deel van) de bal dan in de schaduw gelegd en in een soort overgangsgebied van schaduw naar zon.
Alhoewel volgens bijvoorbeeld de dicptepsychologen Freud en Jung en de natuurkundige Pauii een dimensie
ontbreekt in de triniteit van het Christendom. Deze verborgen dimensie betreft het oniewiisie. Het getal dat staat
voor volledigheid en heelheid is volgens hen dan ook 4. In de natuurkunde staal het getal 4 (via sinussen en cosinussen) voor een eenheidscirkel ('mandala') in een complex vlak.
" Overigens is het uitgangspunt van accounting en de economische wetenschap in het algemeen (het schaarstebeginsel) maar weinig spiritueel. Uitgegaan wordt van het feit dat mensen streven naar de bevrediging van een
veelheid naar intensiteit gerangschikte behoeften. Hiertoe slaan beperkte en alternatief aanwendbare middelen ter '
beschikking. Maar bijvoorbeeld in het Christendom en in het Zen-Boedisme gaat men er van uit dal datgene wal
men zoekt, niet kan worden gevonden. Pas wanneer hel bewuste streven wordt losgelaten, kan het worden
gerealiseerd.
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stelt dat dingen enkel bestaan bij de gratie van hun wederzijdse samenhang (Capra,
1988:46)'*.
Activiteiten, zoals transacties, veroorzaken polariteiten (dualiteit). En onvermijdelijk en
onontkoombaar manifesteert zich drievoud in elke activiteit die plaatsvindt". Dit is met
name van belang voor de accounting waarbinnen immers de financieel-economische
gevolgen van pedry/j-ac'/v/fe/'ert (transacties) worden geadministreerd. Derhalve is
behalve een beschrijving van (1) omvang en (2) samenstelling van het eigen vermogen
ook een beschrijving wenselijk van (3) de re/af/e tussen deze twee polariteiten.
Wanneer, zoals in vele filosofieën en bijvoorbeeld in de natuurkunde en moderne
geneeskunde, nadrukkelijk rekening wordt gehouden met het beschrijven van dne ' " •'
aspecten van alle dingen die zich aan ons voordoen, kan men zich afvragen waarom dit
niet ook gebeurt in de accounting en met name in de bedrijfsadministratie. Want ook
bedrijven bevinden zich bij voortduring in het spanningsveld van twee polariteiten verlies en winst - en streven naar een evenwichtige positie daarbinnen. Wanneer in de tijd
de positie russen de twee polen verandert, is het met name met het oog op het beheersen
van de toekomst van belang te analyseren waardoor die positie is gewijzigd. Hiertoe
wordt een ver.sc/n7/enflrtfl/y.se uitgevoerd die feitelijk betrekking heeft op het derde aspect
van het drievoud: Wat zijn de oorzakelijke re/ar/ei van de beweging in de financiële
positie'®?
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Het is in hoofdzaak de adwimi'sfrane/geinfegreerde en d«5 m/racom/jföoe/e
van ee« confirtM ew .s/e/se/wiflttg «ingevoerde fo/a/e versc/u7/enflrta/y.se waarmee triple-entry
accounting zich bezighoudt. Hierbij wordt het 'heden' gezien als de verbindende schakel
(de relatie) tussen de polariteiten 'verleden' en 'toekomst' en ontstaat er een 'trichotomy'
(//in, 1982:11). De veronderstelling is hierbij dat het resultaat zoals dat in het verleden is
gerealiseerd, ook in de toekomst kan worden gegenereerd. Wanneer (in het heden) blijkt
dat dit in meerdere of mindere mate mogelijk is en derhalve de kracht om resultaat op te
wekken wijzigt, worden het bedrag dat hiermee is gemoeid alsmede de achterliggende
oorzaak intracomptabel geadministreerd. De verwachting is dat hiermee de voorspe/Zende
waarde van de gegevens die aan het accountingsysteem kunnen worden ontleend,
In de natuurkunde is men eeuwenlang op zoek geweest naar de basis-elementen van dingen. Zo zag men atomen
en later quarks als de fundamentele bouwstenen waaruit alle dingen waren opgebouwd. C7ie>v zag niet veel heil in
dit detaillistisch en element-geïsoleerd onderzoek en wees op de belangrijkheid van de onderlinge relaties van de
dingen.
Zoals een werkwoord (activiteit) een relatie legt tussen onderwerp en (lijdend) voorwerp.
In de natuurkunde gebruikt men voor de beschrijving van de beweging van een voorwerp de drie dimensies 'positie', 'snelheid' en 'acceleratie'.
.
. .
.
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toeneemt. Deze voorspellende waarde bepaalt in belangrijke mate de re/ewjn//e van de
gegevens en dus de bruikbaarheid en kwaliteit van het management accountingsysteem.
•

•

!

1.4 Samenvatting
Nu de management accounting onder druk staat omdat bij de beslissingsrelevantie van de
geadministreerde financieel-economische gegevens de nodige vraagtekens worden
geplaatst, komt de vraag aan de orde of het klassieke boekhoudmodel niet enige aanpassing behoeft. Dit model, dat thans al zo'n 500 jaar in gebruik is, registreert twee dimensies van het eigen vermogen: samenstelling en ontwikkelingen in de omvang. In tripleentry accounting wordt een derde dimensie toegevoegd, dit betreft ontwikkelingen in de ;
ontwikkeling van de omvang van het eigen vermogen. Het gaat hierbij om
ontwikkelingen in de winstcapaciteit van het eigen vermogen van de onderneming. De
aanjagers van dergelijke ontwikkelingen zijn vWnjr/xac/ifen. Winstkrachten zijn feiten of
gebeurtenissen waardoor het winstpotentieel en, al dan niet onmiddellijk, de winst van de
onderneming verandering ondergaat. In een triple-entry accountingsysteem worden deze
winstkrachten systematisch geadministreerd. Samengevat kan men stellen dat de drie
dimensies in een (differential) fnp/e-enfry (wea/r/jj accoMn/mg.y.y.Meem zijn: jame/u/eZ/mg,
omvang en ('oorzate///^ wi/tf/mufczfi£.f. De extra kosten die met de uitbreiding van de
administratie gaan gepaard, dienen te worden gerechtvaardigd door een verhoogde waarde
van de gegevens die aan het nieuwe accountingsysteem kunnen worden ontleend.
In een momen/um accoMHft'ng.sy.steem wordt de winstcapaciteit uitgedrukt als zijnde een
wmjfj«e//ieid. Dit is de winstcapaciteit per enig tijdstip, uitgedrukt in guldens per een bepaalde periode. Ook wordt binnen dit systeem de ontwikkeling van de winstsnelheid
geadministreerd. Daartoe worden de financiële gevolgen van opgetreden winstkrachten
uitgedrukt in guldens per een bepaalde periode. In tegenstelling tot het (differential)
triple-entry accountingsysteem is een momentum accountingsysteem geen wealth-accountingsysteem, dat wil zeggen: in dit accountingsysteem staat n<<?7 de administratie van het
eigen vermogen centraal. In een momentum accountingsysteem is het centrale object van
adminstratie de 'income mowienfM/n', dit is de winstsnelheid van het eigen vermogen.
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2 Management accounting: verkenning van een
vakgebied

2.1 Inleiding
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Dit onderzoek naar triple-entry en momentum accounting ligt, zoals later zal blijken, in
eerste instantie op het terrein van de management accounting, maar het kan zeker ook
belangwekkende resultaten opleveren op het gebied van de financial accounting.
accoun/mg, ook wel aangeduid als /nferne ftenc/tfgevmg of mferne vers/ag?, is een verbijzondering binnen het vakgebied accounting. Management accounting
is:
'Tne proce55 <?ƒ Wenri/icafiOM, meosMremenf, accM/wu/a/ion, ana/yi/i, preparaf/ow,
rion, and cotti/HWrt/cariort o/yi/ia«da/ in/ormarion ujca" fry mana^ewenf ro p/a«, eva/«afe, and
confro/ wir/i/'n an organ/zanon" fM4A, 795/j.

Aldus is management accounting beschreven als een ge-spec/a/weerd m
dat zich bezig houdt met de fïnancieel-economische informatievoorziening ten behoeve
van het besturen en het beheersen van een bedrijf. Accounting creëert 'economische
zichtbaarheid' in een organisatie (Z/opwood, 1987:213)'.
Management accounting is te onderscheiden van /manc/a/
"77ie mayor dwrincrion èefween fnem is /ne/r «je öy fwo dij^erenf c/aiiej o/
r/»e /ïe/d o//inanc/a/ accownring 5erve5 exferna/ decwion ma/kers, 5«C/J ay sroofc/io/dm,
iupp/i'er5,fcanfcs,and goverwnenfa/ agendes. A/anage/nenf accounf/ng serves m/erna/
. .,
dec/sion makers, SMC/I as fop executives, deparrwienr /leads, co/Zege deans, nospi/a/ adm/n/sfrarors, and peop/e af ofner mana^emenf /eve/s vw'f/iin an or^anjzarion" (Worn^ren and
Snndem, 7990:4).
In de praktijk is het onderscheid tussen de financial accounting en de management
accounting niet altijd eenduidig. Het bedrijfsmanagement baseert zijn beslissingen (mede)
op uit externe verslagen beschikbare gegevens, terwijl bijvoorbeeld banken of overnemende bedrijven hun beslissingen ook baseren op door de betreffende bedrijven beschikbaar gestelde niet-gepubliceerde gegevens.

Marjr zou hel helemaal niet met Wopwood eens zijn geweest. Volgens Afarx ontstaat ten gevolge van accounting een verwerpelijk bewustzijn en is accounting een middel om in sociale relaties de feitelijke krachten van
produktiviteit (in zijn ogen de werknemers) te mystificeren (A/anr, 1867:456 e.v.).
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TTie mai/i J(öferg«ce « r/wr^ïnawda/ accownfing « co«jrra/ned fey exrerna/
retfMjremenfs am/ regu/ar/o/i, w/iereai /wanage/wewf accou««>jg can a/50 use /ess oi>/ecm>e
and /ess veri/IaWe in/ormarion,/or examp/e,/orecasfs and opporfu/j/ry costt" (Van de Poe/,
7956:25).
Afgeleid van de planningscyclus kunnen als belangrijkste/«nc/ies van «e/
worden gezien:
1) Het beschikbaar stellen van gegevens opdat het management 'intelligente' beslissingen
kan nemen (hierna te noemen èes/i'ssingsonóterjfeHnirtg).
2) Het beschikbaar stellen van gegevens ten behoeve van de eventuele bijsturing van in
-' uitvoer genomen produktie-processen (hierna te noemen oe/ieersmg, sfurmg of 'confro/').
3) Het beschikbaar stellen van gegevens opdat intern verantwoorde oordeelsvorming
inzake de kwaliteit van uitvoerprocessen kan plaatsvinden (hierna te noemen

2.2 Het management accountingsysteem als een gespecialiseerd
informatiesysteem
Accounting is een onderdeel van de bestuurlijke informatieverzorging zoals geformuleerd
door Sta/reve/d (1990:6). Accounting richt zich op de 'vier v's' van /ïnanrieeZ-eco/Jo/msc/ie gegevens (verzamelen, vastleggen, verwerken en verstrekken). Bij management
accounting staan beslissings-ondersteuning en beheersing centraal, alsmede de mfer/ie
verantwoording van bijvoorbeeld sub-managers aan managers. Bij de financial accounting
staat de e^/erne verantwoording centraal, met name van managers aan aandeelhouders.
Aldus is managemen/ accounting het op /nferne bedrij fsbehoef ten afgestemde (herontwerpen en het doen functioneren van een financieel-economisch informatiesysteem.
In algemene zin kan een sytteem worden omschreven als:
"-4 sef o/ Jnferacfmg components J/K» operafe vviWn a oo«ndary/or some purpose" (T/ic/ts,
/9S4.-406).
. ' . , . . •

In ruime zin is onder (2) en (3) evenzeer sprake van beslissingsondersteuning. Bijvoorbeeld, het beschikbaar stellen van gegevens in het kader van de verantwoording vergemakkelijkt de besluitvorming van aandeelhouders die het
management al dan niet decharge verlenen met betrekking lot een bepaald boekjaar. Het onderscheid zoals hier
aangebracht is desalniettemin zinvol, omdat de aard van de gegevens die bij de onderscheiden taken in het accountingsysteem moeten worden opgenomen, opdat alle genoemde laken naar behoren kunnen worden uitgevoerd,
substantieel verschilt.
^ --
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Als compone/i/e/i van een /Management acco«n/jng.s;y.rteem kunnen worden aangemerkt a)
het bij de accounting functie betrokken personeel en b) de hulpmiddelen zoals computers
waarvan bij de gegevensverwerking en -verstrekking gebruik worden gemaakt. Ook
"'
kunnen de beoogde geöru/Jters als een afzonderlijk 'onderdeel' van het management
accountingsysteem worden beschouwd. Dit is met name zinvol in het kader van het
systeemontwerp en bij de beoordeling van de systeemkwaliteit.
In een bedrijf manifesteert zich een management accountingsysteem vaak als 'een ••' *• -'
systeem van systemen'. Zo kunnen binnen het management accountingsysteem subsystemen voorkomen zoals een boekhoudsysteem, een budgetsysteem, een transferprijssysteem,
een kostprijssysteem en een prestatiebeoordelingssysteem.
Oorspronkelijk werd verondersteld dat de behoeften van de gebruikers van het accountingsysteem voorspelbaar en dus bekend waren. In deze gevallen kan de systeemontwerper uitmaken wat de frequentie van de gegevensverstrekking is, de mate van detail
respectievelijk aggregatie, het te hanteren waarderingsstelsel, enzovoort. Deze benadering
werd door de 'va/we sc/ioo/' of '«ser-need se/zoo/' voorgestaan (Be/fcaowi, 1992:110). In
tegenstelling hiertoe worden bij de 'evento appraac/i' dergelijke aspecten aan de gebruiker
overgelaten. Deze laatste benadering komt er op neer dat vele gegevens in onbewerkte
staat in een groot bestand worden opgeslagen (data-base benadering). Hiermee kan de
gebruiker dan zijn eigen manipulaties uitvoeren. Bekend aanhanger van de 'events approach' is Sorter (1969). De object-georiënteerde 'events-approach' voor het ontwerp van
management accounting systemen is gebaseerd op theorieën uit de accounting, uit de
computerwetenschappen en op resultaten uit onderzoek naar kunstmatige intelligentie
(fonde/m en Lm, 1992:41).
In deze paragraaf is management accounting beschreven als een financieel-economisch
informatiesysteem. In deze visie is een marktonderzoeker die in opdracht van een bedrijf
consumenten interviewt teneinde gegevens te verzamelen over de afzetmogelijkheden van
een nieuw produkt, ook met accounting bezig. Dit is evenwel mef het geval en wel om
deze reden dat er tussen de ondervraagde consumenten en het betreffende bedrijf geen
veranrtvoorde///Mejdire/a//e ftesfaaf. De ondervraagde consumenten zijn voor hun doen
en laten geen verantwoording verschuldigd aan het betreffende bedrijf. Dit ligt anders
wanneer iemand in opdracht van het management van een bedrijf gegevens verzamelt
over bijvoorbeeld het functioneren van afdelingshoofden binnen dat bedrijf. Deze
afdelingshoofden zijn we/ rekening en verantwoording verschuldigd, in dit geval aan het
hogere management. Management accounting vindt plaats in een dergelijk kader van
veranfwoorde/(/MeiVisre/afje5. Dit brengt specifieke problemen met zich mee, zoals ten
aanzien van de befrouwèaarne/d van de (vaak door de ter verantwoording gehoudene •
zelf) verstrekte gegevens. In paragraaf 2.4 wordt dit aspect nader uitgewerkt.
.
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2.3 Management accounting en management control
In algemene zin is ftej/unng of be/ieersing ('confro/') een proces waarbij zorg wordt , ^
gedragen voor het feit dat een systeem zich aanpast aan zijn omgeving door rerMgfoppe/i'/ig (/eedftacfc). Dit betekent dat het systeem wordt geconfronteerd met zijn eigen
resultaten en daarop reageert wanneer deze teleurstellend zijn^. ManagemeHf con/ro/ is
de besturing van een organisatie door het betreffende management. Het //uznagemen/
accoKn/mgsysfee/n is 'one fyp^ o/con/ro/ mec/uznüm' [Water/iowse en 7ïe«en, 1978:62].
De financiële rapportage is slechts het begmpunf voor management control en geen
(Levvy, 1992:18).
.•
An/Aony, Decreten en Zted/ord omschrijven managcwienr confro/ als

j . - ^ jjiur-;• ' ;

"...a// ffiet/jodi, proce^Mres, and dev/ces, j/ic/M^mg ma«a^cmeMr conrro/ system, /nat
ro ensKre comp/j'ance w/f/i organ/zanon po/icjes and ,tt/Y»egj'e.s"
en
In deze omschrijving ligt zowel een externe als een interne component besloten. Extern
gaat het om het ontwikkelen van op interne mogelijkheden en op marktposities en bewegingen afgestemde ondernemingsstrategieën. Znfern gaat het om het stimuleren van
bedrijfsmedewerkers op een dusdanige wijze dat zij daadwerkelijk doen wat van hen
wordt verwacht.
v
(1981:196) definieert management control als:

. ,> '-,;-• ^ ^

"...a pragmaf/'c concern/or resu/rs, oftfained rnroM^n peop/e". • iy^j.^b r

.

'%;.

•• i •.-%:>; s•.-..'? ... :

Hiermee zijn meteen de drie 6e/angr///:e ajpec/en van nwnagemen/ contro/ geschetst:
pragmatisme, resultaatgerichtheid en mensen. •.-:... ,-.'...'.
••=.- • ? J?*>
•••.
E e n m a n ö g e / n e n / c o n / r o / i y i / é e w is:

^ ; , i ; •*

<• •"'. H

V*Ó .-;\•.•••:^,?.v.:•.-.,...W

"...on o r g a n / z e d syitónuzfjc p r o c e s a n d « r u c m r e rnaf nuinagemenr uses /n
c o n / r o / " C<4nrnony, D e a r d e n en Bed/ord, 7 9 5 9 : 6 ; .

,

„

..

Het management controlsysteem ondersteunt het management bij het tot stand brengen
van zowel de externe als de interne coördinatie en beheersing. Dit gebeurt met name dooi
het verzamelen, vastleggen, verwerken en verstrekken van hiervoor relevante gegevens.
' Dit kan worden vergeleken met het functioneren van de centrale verwarming die wordt bestuurd via een
ihermostaai.
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Voor een bepaald deel, afhankelijk van met name bedrijfsomvang, produktie-complexiteit,
organisatie-structuur en -cultuur, vindt deze administratie plaats binnen het accoun^ -.'.A^f't*ii-<--^#t^) •
tingsysteem.
••.'.!•

r

>•

; . -

•-.•;

r . < ;

•

•

< »

Algemeen worden binnen management control twee (complementaire)
onderscheiden:
1) t/ifvoer-geor/ë/i/eerde fte/ieersmg. -hv". ;• • -^ 'VÏ; Ï*"'
i'
Hiertoe worden specifieke bedrijfsuitkomsten gemeten en vergeleken met hieromtrent
ingestelde normen. Ook administratieve controles en voor bepaalde handelingen te
* volgen formele procedures (handleidingen) vallen hieronder.
<^
2) /nvoer-geonënfeerde te/zemmg. Zelfbeheersing, gedeelde waarden en nonnen,
selectie van personeel op bepaalde vaardigheden en houding en de sturing die van een
groep uitgaat op een individu binnen die groep, zijn voorbeelden van dergelijke
stuurvariabelen.

' ' ' • ••rt^Jo.isv i o O .IT.^U» ^ - . ^ ' ^ a ^ -jJ.-i£••-;'.-,.* - ^ ; ; .•

••(*:•.>•

Welk type beheersing in een bepaalde situatie het meest adequaat is, is voor een groot
deel afhankelijk van de (on)zekerheid waarmee de processen waarop de stuurvariabelen
betrekking hebben, kunnen worden uitgevoerd. Indien de produktieprocessen vrij stabiel
van patroon zijn, is uitvoer-georiënteerde beheersing geschikt. In andere gevallen is
invoer-georiënteerde sturing vaak geschikter. Concreet betekent dit dat bijvoorbeeld in de
marketing minder snel met budgetten gewerkt zal worden dan in de produktie of worden
de budgetten op een andere wijze opgesteld (CMrcm>zg/jam, 1992:96).
Traditioneel wordt een management accountingsysteem tot de eerste categorie stuurvariabelen gerekend. Echter, management accounting is ook een raa/ en derhalve een onderdeel van een communicatiesysteem. In die zin kan management accounting ook een
belangrijke rol spelen in de invoer-georiënteerde sturing.
' • " • ' • j v - * ' " ' . .

'

•

'

•
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•

•
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Management control is gericht op en handelt over mensen. Het voorspellen en ook de
sturing van mewe/yi gedrag is evenwel nog maar beperkt ontwikkeld. Om die reden kan
management control (nog) niet als een 'wetenschap' worden aangemerkt (£MS&e, 1984:2).
Afmfzfterg onderscheidt een zestal coördinatie-mechanismen en typeert op basis hiervan
de in de praktijk voorkomende organisaties (Mmfzberg, 1989:101)'*:

;

• * » - '

Hierbij dient te worden bedacht dat van de verschillende organisatietypen casu quo controitypen zich vaak tegelijkertijd meerdere in 6<5n organisatie manifesteren.

..•- - ^
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1)

2)

•
3)

4)
*
5)

6)

'A/M/MO/ ad/M^fmenr. Dit is het onderling afstemmen van werkzaamheden op basis van
informele communicatie zoals dat met name in jonge dynamische organisaties
('ad/iocracies') plaatsvindt.
'D/recf supervision'. Hierbij grijpt de leiding op basis van direct toezicht in wanneer
processen niet conform de doelstelling worden uitgevoerd. In kleinere organisaties
('smip/e sfrucfures') komt coördinatie op basis van 'direct supervision' het meeste
voor.
'Sfa/idard/zaft'on o/ wont processes'. In 'mac/ime 6Mrea«crarie.s' staat het produktieproces centraal en worden voor de te verrichten werkzaamheden standaardinstructies
en -procedures opgesteld.
'Stamfordiza/JOM o/o«rp«w'. Hierbij worden normen voor de (financiële) uitkomsten
van het produktieproces gesteld. Deze vorm van coördinatie vindt met name plaats in
gedivisionaliseerde organisaties ('dj'Ws/ontf/ized/orm').
'S/amfard/zafjon o/ .S&///.S (as we// o/£now/edge,)\ Feitelijk is dit standaardisatie van de
input omdat in dit geval bij de personeelsselectie alleen die mensen worden aangenomen die voldoen aan bepaalde opleidings-eisen. Ook vervolgtrainingen behoren
hiertoe. M/n/zfterg spreekt hier van 'pro/essfona/ ÖMreaMcracie^'.
'Sram&z/viiza//on o/ no/ms'. Dit beheersingsmiddel is later door A/mfzfterg toegevoegd.
Het komt er op neer dat men alle medewerkers probeert te laten functioneren van uit
een gemeenschappelijke set van nonnen en waarden zoals dat in een godsdienst of
politieke partij ook gebeurt. Dit zijn de 'missionary corc/ïgwranons'.
r ^« 4*f : |

De functie van accounting zal in elk van de genoemde typen organisaties anders zijn. De
accountant zal de toe te passen standaards (normen) mede opstellen, hij zal nagaan in
hoeverre de feitelijke uitvoering met die normen overeenkomt, hij zal eventuele verschillen tussen norm en uitvoering vroegtijdig rapporteren zodat bijsturing van de uitvoering
kan plaatsvinden casu quo bijstelling van de norm (dan wel van beide) en hij zal definitieve verschillen (eindresultaten) aan een nadere analyse onderwerpen. Maar het zal
duidelijk zijn dat deze taken volstrekt anders liggen in bijvoorbeeld een innovatieve
organisatie waarbij de coördinatie vooral door informeel overleg plaatsvindt dan in een
sterk gediversificeerde onderneming waarin de coördinatie in hoofdzaak plaatsvindt door
het stellen van normen aan (financiële) eindresultaten. In ieder geval kan worden gesteld
dat de coördinatie binnen elke (grotere) organisatie in belangrijke mate steunt op de
management accounting (BoMma, 1992:10). En derhalve dient het management accountingsysteem een geïntegreerd onderdeel te zijn van het management controlsysteem
en 7ïessen, 1978:65; F/am/io/z, 1983:148).
Bij de klassieke veronderstellingen in de management control en accounting over werk en
over mensen (sleutelveronderstellingen uit het industriële tijdperk) worden tegenwoordig
de nodige vraagtekens geplaatst. Werk hoeft niet altijd saai en vervelend te zijn en
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mensen zijn niet per definitie liever lui dan moe. Zoals /?oss (1990:51) opmerkt, dienen
de huidige systemen meer op 'vertrouwen' dan op 'wantrouwen' te worden gestoeld.
Management control is een sociaal proces dat zich afspeelt in een sociale omgeving. Het
is in elk geval niet puur cybernetisch en dus een technisch-mechanistisch proces. Het is
deze cybernetische benadering die vele management control systemen ineffectief doet
zijn. A/o/s/ede (1978:453) pleit voor een andere visie op management control door te
spreken van /jomeosfafwc/ie processen. Dergelijke processen vinden plaats in politieke
atmosferen: besluitvorming komt tot stand op basis van onderhandelingen en persoonlijke
(derhalve niet altijd objectieve) oordelen. Een dergelijke benadering van management
control eist andere controllers en andere informatiesystemen. De inhoud en structuur van
het controlsysteem hangen derhalve in sterke mate af van de manier waarop tegen een
organisatie wordt aangekeken.
De effectiviteit van een management controlsysteem hangt af van de kwaliteit van de
uitwerking van een drietal issues (/4/zf/iorc)', 1989:24-28):
1) 'Measuring'. Dit komt neer op het uitmaken van wat onder goed/slecht presteren zal
worden verstaan en het selecteren van een waarnemer ('monitor') zoals een accountingsysteem. Dit is een belangrijk aspect omdat, zoals DearaWi opmerkt:
rr-"-^ ju-.-':

"77ie /werfawfc used ro measure managers a/fecr r/ie way t/iey acr" (7987:88).

•-'-' *•*••" ' -

2) 'Eva/wa/ing'. Hierbij worden keuzen gemaakt inzake beoordelingsmaatstaven zoals >
budgetten en prestaties van derden.
3) '/Awarding'. 'Rewarding' komt neer op het verbinden van bepaalde beloningsconsequenties aan de gemeten en beoordeelde prestatie.
In de normatieve accountingliteratuur worden de hiervoor geschetste functies van
management accounting - ondersteuning van besluitvorming en bedrijfsbeheersing en
middel tot het afleggen van rekening en verantwoording - bij herhaling genoemd. Het
gaat er dan om dat via management accounting onzekerheid binnen organisaties tot
'"'
acceptabele proporties wordt teruggebracht. Maar, omdat in control en accounting vele •"•
oorzaak-gevolg relaties bestaan die niet (volledig) zijn gedetermineerd, blijft altijd
onzekerheid bestaan of een bepaalde maatregel al dan niet tot het gewenste effect leidt.
Onzekerheid die door een bepaalde maatregel wordt weggenomen bij de ene partij, kan
de onzekerheid bij een andere geaffilieerde partij doen toenemen. Aldus is een spanningsveld aanwezig waarin belangenconflicten bestaan. De machtstructuur in een bedrijf
bepaalt uiteindelijk de plaats waar onzekerheid en dus de risico's worden gelegd. Binnen
dit deels po/me£e proces krijgt accounting uiteindelijk gestalte.

flf"
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Management control is het sturen van een bedrijf op een dusdanige wijze dat de gestelde
doeleinden zo goed mogelijk worden bereikt. Hierbij staat de fora/e organüane centraal
en dus niet een bepaalde taak of transactie dan wel afwijkingen ten opzichte van een
bepaalde, aan een afdeling opgelegde norm (/inf/iony, 1989:25). Dit betekent dat er ten
behoeve van de management control behoefte bestaat aan een integrerend element en er
bestaat geen frequenter gebruikt middel hiertoe dan het geld (als omrekenmiddel). Door
het omrekenen in geld worden de diverse deelactiviteiten en bedrijfsonderdelen op een
gemeenschappelijke noemer gebracht, waardoor sturing van het totale bedrijf mogelijk
wordt. Hiermee is tevens het verband aangegeven met de management accounting waarbij
het immers gaat om fïnancieel-economische gegevensverwerking. In een aantal gevallen
overheerst deze getalsmatige component in de management control waarbij men dan
spreekt van 'accounting based control' of (het kosten-georiënteerde) 'managing by
numbers'. Maar, zoals gezegd, in de management control staat in wezen de produktiefactor 'mens' centraal en is niet de accounting of economie de basisdiscipline maar de
'
psychologie (A/if/iony, 1989:25). Wanneer dan management control en management
accounting zo nauw met elkaar zijn verweven, mag men verwachten dat in de management accounting en de literatuur op dit terrein aan dergelijke aspecten voldoende aandacht
wordt gegeven.
Na een uitvoerig literatuur-onderzoek van de belangrijkste onderwerpen op het gebied van
de management accounting komt Sca/?erw tot het volgende overzicht (zie tabel 2.1). Dit
overzicht onderstreept de instrumentele benadering van het vakgebied en toont aan dat
aspecten nog niet of nauwelijks aandacht krijgen.

2.4 Verschillende benaderingen van accounting; positionering van het
triple-entry en momentum accountingonderzoek
De benadering van accoM/tf/ng a/j een in/brma/je^/eem, als een systeem dat gegevens
verzamelt, verwerkt en verstrekt ten einde de fïnancieel-economische besluitvorming te
ondersteunen, staat bekend als 'decüio/i-approac/i ro acco«n/i>ig' (ook genoemd 'r/ie
approac/i'; zie ATap/an en Arft/uo/i, 1989:9)^.

' //ïri over de 'decision approach': "Under the decision approach, ihe objective of accounting is to provide
information useful in economic decision making" (//in, 1982:39).
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Tabel 2.1 De belangrijkste onderwerpen op het gebied van de management accounting.
, 1985:11)
'
:^ "• • -^' •

Relevant costs for decisions
Cost-volume-profit analysis
Product mix decisions
Other decisions: e.g. economic order quantities
2.
Fixed and variable costs
Cost estimation techniques
Forecasting costs
Learning curves

:. a i»
3. Co/irro/:

Responsibility accounting
Budgeting and standard costing
Variance analysis
'

'•*'""
i3l
4.

g
Job order and process costing
. .. •
Variable and absorption costing
Cost allocation (including service department costs)

5.
Performance evaluation
Transfer pricing
Een management accountingsysteem is echter meer dan een informatiesysteem alleen. Een
belangrijk deel van de hedendaagse accountingpraktijk kan niet worden verklaard en lijkt
zelfs inconsistent en irrationeel indien daarop uitsluitend de 'decision approach' wordt
geprojecteerd (Z?e/£ao«j, 1992:499). //ïri verwoordt dit aspect als volgt:
"f/owever, fo VJCW accounn'ng a$ a ryjfew o/ supp/ying j'n/brma/j'ort ure/u/ /or
maimg ü o/i/y one approac/i. <4/ong w/r/i iï, r/icre « a/iof/ier /m/jorw/ir approac/i fo accownH'ng w/u'c/i may öe ca//ed //ie accountaèiV/ry approac/i" ^//ïn, /982.J9J.
'Accountability' kan worden omschreven als de verplichting van het management
rekening en verantwoording af te leggen over de met het beschikbare vermogen bereikte
resultaten (//ïn, 1975:ix). In de zin van 'accountability' is het accountingsysteem een
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belangrijk middel om gevoerd beleid te evaluerend De in paragraaf 2.1 beschreven
eerste twee taken van een accountingsysteem (beslissingsondersteuning en beheersing)
worden gedekt door de 'decision approach', de derde functie door de 'accountability
approach'.
... - - ~
Ook fie/£ao«/ onderkent expliciet twee benaderingen van accountingsystemen.
"Accounting is ossM/ned rofeeacrion or/enfed; /fs purpose is to /n/fuence action (fte/iavior)
d/recf/y r/iroMgn t/ze in/b/7naftona/ confenf o/ f«e /wessage conveyed and i/uttrecf/y fnrowgn
/ne oe/iav/or o/accountants" (Be/fojoui, 7992///4J.
Het directe e/fec/ van accoun/ing volgt uit de 'decision approach', dat wil zeggen: door
het beschikbaar stellen van accountingdata zullen beslissingen en daarmee het gedrag van
medewerkers kunnen worden beïnvloed. Het im/jrerte e/f<?cf van accounting volgt uit de
'accountability approach', dat wil zeggen: uit het feit dat medewerkers er zich bewust van
zijn dat zij over hun gedragingen rekening en verantwoording moeten afleggen, nodigt
hen a priori uit tot gedrag dat meer in overeenstemming is met het door de opdrachtgever
beoogde gedrag. P r a t o n en /toppaporf spreken in dit verband van 'i/j/o/THa/ion inductance', dat wil zeggen: het gedrag van een individu wordt beïnvloed door de gegevens welke
hij of zij over dat gedrag ter beschikking dient te stellen.
"An inaïvidïuz/'j anticipating t/ze conseauences o/ nis or Zier communication mi'g/zt /ead /zim
or Zier - oe/bre any in^rmatio/i w com/Muni'cated and, Zience, even oe/bre any conseauences
iviie, fo cnoose fo a/ter tne j/i/orman'o/t, or nis or ner oenavi'or, or even nis or ner objectives. TA/s « /Ae proces o/in/ormar/on inductance", (fraiasn en /?appaport, ƒ977:52^.
Wanneer binnen de management accounting rekening wordt gehouden met aspecten van
menselijk gedrag, wordt de band met de management control versterkt. Management
control is immers
In de definitie van management accounting van de 'International Federation of Accountants' (IFAC) wordt het accountability-aspect expliciet genoemd.

' 'Accountability' kan kort als 'evaluatie' worden aangeduid (Wo//fc, Francis en Tear/iey, 1992:186). Ook in het
IASC-conceptual framework wordt deze functie van accounting nadrukkelijk onderkend. "Financial statements also
show the resull of the stewardship of management, or the accountability of management for the resources entrusted
toil" (IASC, 1989:11).
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75).

accoMnfjng may fee de/med as f/»e proces o/ üfe/i/z/ïcafion,
«a/_y^i^, preparaf/on, j'nrerprerar/on, and commumcarion o/ i/i/brmar/on (oofn
ana* operatt>ig> usedfcyTOanagemcnrfo p/an, eva/Mare, and confro/ tvir/tm a«
and fo aj5wre use o/and accoM«fa/>j7/fy /or resources" (VF/IC, dee/ 2, ƒ989:ƒ3..
.
.
.

In tegenstelling tot de 'decision approach' die twee partijen erkent, (1) de informatiegebruiker en (2) de management-accountant als 'producent' van informatie, gaat de
accountability benadering uit van het bestaan van drie partijen: (1) een accountee, (2) een
accountor en (3) een controlerend accountant' als een onafhankelijk informatie-deskundige*. Tussen accountor en accountee wordt geacht een bepaalde veranfwoorde////:/jejdlrre/a//e te bestaan. Accountor is de partij die verantwoording moet afleggen. Accountee is de
partij aan wie verantwoording is verschuldigd. In de regel wordt aan de verantwoordingsplicht formeel gevolg gegeven doordat de accountor een administratie voert op basis
waarvan periodiek een samengevat (financieel-economisch) verslag wordt uitgebracht aan
de accountee.
,
,
-,;;:
De verantwoordelijkheidsrelatie tussen accountor en accountee kan op diverse grondslagen berusten. Bedrijfsvoorschriften, gewoontes en morele verplichtingen zijn hiervan
voorbeelden. Meestal berust de relatie op een confrac/ dat partijen zijn aangegaan, zoals
het top-management dat sub-managers inhuurt waarnaar bepaalde taken en bevoegdheden
worden gedelegeerd. Maar ook uit hoofde van bijvoorbeeld we/gev/Vig bestaan vaak
dergelijke relaties, zoals ten aanzien van top-management en aandeelhouders of erfgenamen en een door de erflater benoemde bewindvoerder.
In dit triple-entry en momentum accountingonderzoek zijn verantwoordelijkheidsrelaties
nader geanalyseerd conform de agency-//ieor/e. Naast de 'dec/sion-mode/ approac/i',
'èe/iaviora/ reseörc/i', 'captfa/ marcel rejearc/i^' en 'j/j/br/wa/Zon econom/cs' is de agency-theory een van de belangrijkste richtingen die men in het huidige accountingonderzoek

' De Angelsaksische betekenis van 'accountant' is afwijkend van de in ons land gangbare. Een accountant is daar en
in dit proefschrift nie/ een onafhankelijk deskundige die door derden overgelegde financiële jaarstukken controleert
en daardoor geloofwaardigheid aan de stukken toevoegt (in Angelsaksische betekenis is dit een 'auditor'), maar
iemand die zich (onder andere) bezig houdt met het opmaken van jaarstukken. Hier te lande valt deze taak meestal
onder die van de 'controller' casu quo de interne accountant.
In de informatica maakt men algemeen een onderscheid tussen gegevens en informatie. Gegevens zijn tekens zoals
getallen en letters die in een of andere vorm zijn opgeslagen, bijvoorbeeld gebeiteld in steen of magnetisch
vastgelegd op schijf. Gegevens zijn concreet, dat wil zeggen objectief fysiek waarneembaar. Informatie is de
betekenis die iemand toekent aan ter beschikking gestelde gegevens (voor deze 'interpretatie' is kennis nodig).
Informatie speelt zich dus af in het hoofd van mensen en is daardoor abstract en subjectief. In deze zin zou hier
steeds van (accounüng)gegeve/i.s dienen te worden gesproken.
Hierbij wordt onderzocht hoe de kapitaalmarkt reageert op door bedrijven openbaar gemaakte nieuwe gegevens.
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onderkent™ (Wo/*, France en Tearney, 1992:39-42; zie ook Kapfon en
1989:9-12). Het betreft hier verschillende paradigma's die in de accountingwetenschap
worden toegepast".
De 'in/ormaf/on eco/ioimcs approac/i' kan worden gezien als een uitbreiding van de
'decision approach to accounting' (ATa/?/an en Af&i/uon, 1989:10). In deze benadering
wordt een management accountingsysteem gezien als een gespecialiseerd informatie'
systeem en accountinginformatie wordt beschouwd als een goed dat geld kost om het te
produceren. Daarom bestaat er ook geen a priori behoefte aan gegevens. De kosten
moeten worden gerechtvaardigd doordat op basis van de verstrekte gegevens betere '•••• beslissingen kunnen worden genomen. Deze 'verbetering' kan bijvoorbeeld worden
gemeten aan de omvang van het bereikte resultaat in combinatie met het daarover gelopen
risico. In het algemeen kunnen de volgende resultaten (na aftrek van informatiekosten) t
worden bereikt:
'i

situatie

a

b

resultaat/
beloning

+

+

risico
-/+
+ = toename
-/- = afname
0 = geen verandering

c

d

+

0

+

e

f

./.

-/-

-/-

0

(TO

T a b e l 2.2 Mogelijke resultaten van ter beschikking gestelde accountinggegevens.

h

i

0

0

0

+

-/-

0

' -"-'•'•-'•

Uitgaande van rationeel handelen waarbij resultaat positief wordt gewaardeerd en risico
negatief, zijn de situaties d, f, g en i in ieder geval ongewenst, dat wil zeggen: de
verstrekte accountinggegevens zijn nutteloos.
Een belangrijke bijdrage van het 'information economics' onderzoek is geweest dat men
systeemontwerp en systeemkeuze nadrukkelijk als twee vraagstukken is gaan zien
(Scapens, 1985:120). Eenvoudige en ogenschijnlijk irrationele calculatiemethoden zoals
die in de praktijk vaak worden aangetroffen, blijken rationele keuzen te zijn wanneer
wordt rekening gehouden met informatiekosten (zie ook van D(/&, 1993:504).

'° Hierbij kan de agency-theorie als een bijzondere toepassing van 'behavioral research' worden beschouwd. •'"
" Accounting is 'a multiple-paradigm science' (Be/*aoui,1992:498). Volgens Ku/m is dit een "contradictio in terminus". Om te kunnen spreken van een wetenschap dient een bepaald paradigma op een gegeven moment te domineren
(Ku/in, 1970:15). Hiervan is op dit moment geen sprake. De genoemde paradigma's concurreren met elkaar en brede
consensus lijkt nog ver weg.
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De agency-theorie is een benadering die zich bezig houdt met de vraag waarom individuen niet samenwerken, terwijl het gevolg van deze samenwerking de welvaart van een der
partijen zou kunnen doen verhogen zonder die van de andere partij te schaden. De agency-theorie is een uitbreiding van de 'information economics' benadering omdat zowel met
onzekerheid als informatiekosten en bepaalde aspecten van menselijk gedrag rekening
wordt gehouden (Sca/?e/w, 1985:169). In agency-analyses wordt de relatie accountor- --,.,,
accountee aangeduid als een /?nnc/paa/-ög£Hf re/arie, terwijl een onderneming wordt
gezien als een netwerk van dergelijke relaties.
;^~
•"

'

'•••••"

'•

•'•• ' . • « " t r ^ f W - • ? . < - ; s ü

*v-:-'i5, :*»'i*<;.

< *•-.*'

•"'•*J:,-?^>"*''*"Ï-';-J-1^/;>-Ï

"77ie agewcy /irerafMre, as app/Zefl" fo f/ie y?rm, /ias pn>7ian7y adopred tóe i/wage o/ f/ic /ïmz as
a nexus o/cowrram" fSc/ireMder, ƒ955.7/).

De principaal delegeert de verantwoordelijkheid voor bepaalde beslissingen naar de agent.
Verondersteld wordt nu dat principaal en agent een &e/a«geHCö«/7/c/ hebben. Beide
partijen zijn er op uit hun e/gen &e/ang zo goed als mogelijk te behartigen. Dit gebeurt
door een gemeenschappelijk gedragen risico dusdanig te manipuleren dat het zo veel
mogelijk bij de andere partij komt te liggen. Een agent wordt verondersteld liever lui dan
moe te zijn. Een con/rac/, waarin opgenomen een bepaalde vergoeding voor de agent, is
nodig ten einde de diverse belangen (enigszins) gelijk te richten en verval in anarchie van
de onderneming te voorkomen^. Het agency-onderzoek richt zich in dit verband op het
ontwerpen van optimale contracten, dat wil zeggen contracten waarbij de gezamenlijke
welvaart van agent en principaal maximaal is. Bij dit punt geldt dat er een optimale
verdeling tot stand is gebracht tussen beloning en risico's. Ten einde deze doelstelling te
kunnen bereiken zullen de betrokken partijen afspraken moeten maken, met name over
zaken aangaande:
1) De beloning voor de agent ('mcen/Zve
2) Door de principaal gehanteerde sturende voorschriften ten aanzien van het gedrag van
de agent en evaluaties van bereikte resultaten ('momformg');
3) Beperkende voorschriften die de agent aanbiedt zich op te leggen om zodoende bij de
principaal de indruk te wekken dat geen acties worden ondernomen die niet in diens
belang zijn ('£>o/ui/ng'). Deze afspraken verminderen de neiging bij de principaal om
aan uitgebreide 'monitoring' te doen. Hierdoor nemen de kosten van 'monitoring' af
waardoor de totale vergoeding die tussen principaal en agent kan worden verdeeld,
!"' toeneemt. Een vrijwillige accountantscontrole is een voorbeeld van 'bonding'. *

./en.se/1 en MecWing beschrijven dit als volgt: "... firms are legal fictions which serve as a nexus for a set of contracting relationships among individuals" (,/en.ren en Wec*//«^, 1976:31).

•^V,;-

.

'

.
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Zelfs bij goed functionerende beloningscontracten en bij hoge uitgaven voor 'monitoring'
en 'bonding' blijft de mogelijkheid bestaan dat het handelen van de agent niet volledig in
overeenstemming is met het belang van de principaal. Het hiermee gepaard gaande verlies
voor de principaal wordt 'rcs/dua/ te' genoemd. De kosten uit hoofde van het contract
welke de principaal maakt ('agenc>> costt') zijn nu gelijk aan de uitgaven in verband met
'monitoring' en 'bonding', alsmede het 'residual loss'. Een management accountingsysteem kan in dit licht worden bezien als een belangrijk ('monitoring') instrument dat wordt
gehanteerd om de agency-kosten zoveel als mogelijk te beperken (fie/fczoui, 1992:157).
Algemeen worden twee richtingen binnen de agency-theorie onderscheiden: het principaal-agent onderzoek en de positieve agency-theorie.
Het principaa/-agenf o/irferzoeit is vrij wiskundig en analytisch van aard. Het is gebaseerd
op ervaringen met contracten opgedaan in de verzekeringswereld en later toegepast in
onder andere werknemerscontracten en budgettering. Centraal staan twee informatieproblemen: 'adverse selection' en 'moral hazard'. 'Adverse se/ecrion' betreft een ex ante
informatieprobleem en het ontstaat uit het feit dat het voor de ene partij, de verzekeraar,
praktisch onmogelijk c.q. te kostbaar is alle gegevens te verzamelen waarover de andere
partij, de (aspirant)verzekerde, beschikt. Door deze /«/"orwwf/e-a^mme/ne zit de verzekeraar met een extra risico. Wanneer de reactie van de verzekeraar hierop een premieverhoging is, leidt dit in vele gevallen er toe dat verzekerden waarmee de verzekeraar
weinig risico loopt minder verzekeringen zullen willen afsluiten. Hiermee ontstaat voor de
verzekeraar een verliesgevende situatie. 'Mora/ Ziazard' is een ex-post informatieprobleem. Omdat de verzekerde weet dat hij in geval van schade een uitkering tegemoet kan
zien, voelt deze zich niet verplicht risico's te vermijden of zoekt deze zelfs op. Het door
de agent in eigen belang manipuleren van voor de principaal (economisch) niet controleerbare gegevens behoort hiertoe, alsmede het (mis)bruiken van private gegevens om
daarmee voordeel te behalen uit het met de principaal aangegane contract. 'Adverse
selection' zowel als 'moral hazard' kunnen onder andere worden tegengegaan door het
beschikbaar stellen van een bonus bij het bereiken van een bepaald prestatieniveau.
De positieve agency f/ieorie houdt zich bezig met het beschrijven en verklaren van de
contracten die in de praktijk worden aangetroffen en de effecten van deze contracten op
de onderneming als totaliteit. Als zodanig is deze theorie niet normatief zoals de principaal-agent literatuur, maar beschrijvend van aard. De positieve agency theorie is een
voorbeeld van 'positive accownnVig' zoals met name gepropageerd door Wa»s en Zimmerman (1986). Hierin staat empirisch onderzoek centraal op basis waarvan men een
verklaring voor de werkelijkheid tracht te vinden. Dit in tegenstelling tot normarie/"
onderzoek waarin wordt getracht aan te geven hoe die werkelijkheid er idealiter zou
moeten uitzien. Het onderhavige triple-entry en momentum accountingonderzoek is in
zoverre normatief dat het voorschriften bevat voor de (administratieve) inrichting van de
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werkelijkheid en is derhalve, zoals Afap/a« dat noemt, een vorm van 'academie management acco«/z/wg' (ATap/an, 1986:9).
Het agency-paradigma wordt vaak gebruikt om het bestaan van bepaalde institutionele
accounting-fenomenen zoals accourtfarcttcortfro/e te verklaren. Indien ervan wordt
uitgegaan dat partijen in eerste instantie hun eigen belang dienen, ligt het min of meer
voor de hand dat de principaal een door de agent overgelegd financieel verslag op zijn
» „T .
getrouwheid laat controleren door een onafhankelijke instantie.
Ook op het gebied van de control heeft agency-onderzoek interessante uitkomsten
opgeleverd. Met behulp van het principaal-agent model kan worden aangetoond dat
agenten in bepaalde mate mede-verantwoordelijk moeten zijn voor niet-beheersbare factoren (dit is overigens in tegenspraak met het basisprincipe van control) zodat zij een deel
van het risico van de principaal meedragen. In de beslissingen van de agent wordt
zodoende dit risico gereflecteerd en kan een voor beide partijen Parefo op/i'ma/e ^i/uar/e
worden gecreëerd (Demsfa', 1976:233). De agent wordt in dit verband geacht risicomijdend te zijn en de principaal risico-indifferent (omdat hij deze risico's kan beheersen
via diversificatie).

; r . > ^ v

* * ; : . : . •• ^ U T - ^ K . • - - . • > . - •

••••..,,

< -.- , « . - . ••-.'- •-.:

- • • • • • > >.••-•<

Belangrijkste voordeel van het agency-paradigma is dat het zowel voor interne als voor
externe accountingvraagstukken kan worden toegepast. Omdat de verwachting van het
onderhavige triple-entry en momentum accountingonderzoek is dat de resultaten hiervan
zowel van belang zijn voor de interne als de externe financiële verslaglegging, is dit een
materieel voordeel.
Wanneer wordt verondersteld dat agent en principaal onopgeloste belangen-tegenstellingen kunnen hebben, heeft dit gevolgen voor het beoordelen van door partijen beschikbaar
gestelde financieel-economische gegevens. Bijvoorbeeld in investeringscalculaties worden
cash flows doelbewust gemanipuleerd ten einde de persoonlijke aspiraties alsnog beter te
kunnen dienen.
"7n genera/ a po/irica/ andfeenav/owra/dimension is needed in mode///ng decis/on-/na/:/ng.
7Vze frad/f/ona/ approach nastoassu/ne fnaf fne.se diVnenj/onj canfeeignored and fnar
peop/e w/W g/ve 06/ccrive/y feesf esfiVnares. Agency r/ieory, on tne of/ier Ziand, provides a
wjf/un w/iic/i t/zese issues canfeeconsidered" (fax, 7934:56).
Ook de inhoud van het financieel verslag waarmee de agent rekening en verantwoording
aflegt, dient in dit licht te worden bezien. De agent zal bijvoorbeeld bepaalde kosten van
machine-onderhoud en research willen drukken opdat de winst die hij kan rapporteren
hoger wordt waardoor hij een hogere salaris-bonus ontvangt, dan wel promotie kan
maken. Een en ander dus op kosten van zijn principaal. Deze veronderstelling is in
overeenstemming met de bevindingen van Merc/ianf bij een uitgebreid onderzoek in de
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Verenigde Staten naar de beloningsstructuur voor en het op basis daarvan mogelijk ""'<•»>
' *uitgelokt manipulatief gedrag van managers van profit centers. Merc/janf maakt wat dit
laatste betreft een onderscheid tussen 'accounting mef/zody o/ managing earnings' en
'operanng met/ioas o/ nwnagmg ear«/«gs'. In het eerste geval gaat het om het manipuleren van accounting-gegevens (zoals het muteren van voorzieningen of het activeren van
uitgaven) opdat het gewenste korte-termijn winstniveau kan worden gerapporteerd (het
gaat hierbij om beslissingen welke de administratie van transacties beïnvloeden). Operationele methoden waarmee het te rapporteren resultaat doelbewust kan worden beïnvloed,
muteren behalve het winstniveau tegelijkertijd de cash flow. Enkele voorbeelden van
dergelijke /ranjac//'e-i»emv/oede/ide öes/wi/ngen zijn: Het 'vasthouden' van afleveringen,
het vervroegen van omzet via extra kortingen en het uitstellen van onderhoud. Van de 54
door A/erc/ianf ondervraagde managers gaven 36 toe de een of andere vorm van winstmanipulatie te hebben toegepast.
"...a/most fvwce as many pro/ir centór managers use operating mefAoas o/"managing earnings
•;> as use accounting metnods. Defecfing accounting manipu/ations is easier, because fne
-f"
accounting r«/es are written, and accounting judgments are expecfed to fee made consistent/y
and conservative/y" ("Mercnanr, Z959.772-/75).
Kennelijk is het mogelijk om op basis van het accountingsysteem bepaald manipulatief
gedrag objectief te expliciteren en als zodanig remt dit systeem disfunctioneel gedrag af.
Maar niet elke vorm van manipulatief gedrag wordt via het (twee-dimensionale) accountingsysteem opgemerkt, met name niet bij de operationele methoden. Ook de accountant
die als een derde (onafhankelijke) partij tussen principaal en agent wordt gevoegd ten
einde de geloofwaardigheid van de overgelegde stukken te bevestigen, lost dit probleem
niet (volledig) op.

:

"Wifn t/ze operating metnods o/managing earnings, fne accounting can be said to '/air/y
"
present" wnaf acfuaWy nappened, bur rne c/ianges in tne operating decisions nave rne same
e#ecf as f/ie accounting mernods; fney eirner boost or "save" reported income ..." CMercnant,
ƒ 959;/ 7/J.
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2.4.2 /ige/jcyparadigma en Aer rrfp/e-eAj/ry en möme«;«m
In het onderhavige triple-entry en momentum accounringonderzoek worden ook de effecten geanalyseerd welke een drie-dimensionaal accountingsysteem kan hebben op het
gebruik van accounting en op operationele methoden ten einde het winstcijfer te sturen.
In de accountability-benadering meet accounting niet alleen het gedrag van mensen in
organisaties, maar beïnvloedt dat ook a priori (men kan dit zien in het licht van de
'onzekerheidsrelatie van Z/menèerg^). Dit laatste gebeurt doordat agenten hun gedrag
aanpassen, dat wil zeggen zich in de ogen van de principaal meer verantwoord gedragen,
omdat zij weten dat over hun gedrag verslag wordt gedaan en zij op basis daarvan
worden beoordeeld'*. Het accountingsysteem kan als zodanig een belangrijk beheersinstrument zijn voor de principaal: het synchroniseert (in bepaalde mate) de belangen van
de principaal en de handelingen van diens agent(en). Wanneer het gedragswuzf/ge aspecf
van /ief accoMnttngyy.s/eeffz onvoldoende wordt onderkend, kan het systeem suboptimaal
functioneren omdat het bijvoorbeeld de agenten aanspoort tot manipulatie van gegevens
of korte-termijn gedrag. Uiteindelijk kan dit de principaal veel geld kosten.
"...r/ie /?ore/iria/ cartt O/ conrro/ 5>\stefftf can fte wwcn greater f/ianyu» r«e ouf-o/-podfcef
cows" (A/erc/wnf, 7990.577).
,
Uit de accountability-benadering van accounting kan worden afgeleid dat zelfs wanneer
de opdrachtgever-principaal nimmer financiële verslagen gebruikt bij zijn besluitvorming
of zelfs maar leest, de wenselijkheid van het implementeren van een accountingsysteem
daardoor niet per definitie vervalt. Het voordeel voor de principaal in relatie tot de kosten
van het accountingsysteem moet dan met name komen uit het verantwoorder gedrag van
de agent dankzij het bestaan van het accountingsysteem. Dit wil zeggen, het feitelijk
gedrag van de agent is (meer) in overeenstemming met het door de principaal beoogde
gedrag van de agent.
. ...
Een ander belangrijk aspect is dat bepaalde aan gegevens te stellen kwaliteitseisen zoals
objectiviteit en controleerbaarheid pas inhoud krijgen wanneer tussen partijen een belangenconflict wordt verondersteld met betrekking tot de inhoud van de financiële
verslaglegging.

" Deze onzekerheidsrelatie geeft de mate aan waarin de wetenschapper ten gevolge van meetprocessen de eigenschappen beïnvloedt van de objecten die hij waarneemt. Hiermee is aangegeven dal een wetenschapper geen afstandelijke, objectieve waarnemer kan zijn (Capra, 1988:18). Eerder is hij 'deelnemer'.
Zoals eerder opgemerkt spreken /VaAas/i en Kappapori in dit verband van 'i/i/brmaüon i/uiucm/ice' (1977:37-38).
.

.
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"ƒƒ rne accountant were ro serve on/y a s/«^/e wmj/er, sucn rnings OJ raiy'ecrivjfy or
<?ƒ jn/omia/iort wi// AW/feea proe/em inso/ar as if ge«£rafes a pro/ïfaè/e resu/f fo

Omdat het in triple-entry en momentum accounting gaat om zowel het administreren van
gerealiseerde als van verwac/ite effecten van gedane transacties en gebeurtenissen die
hebben plaatsgevonden, kan in een dergelijk informatiesysteem de nodige subjectiviteit
voorkomen. A la /zeèö«d zou ik in dit verband willen spreken van 'ondernemend
rappor/eren' (1992:36)". Dit bemoeilijkt de controleerbaarheid. Maar in een decisionapproach benadering is het tegenargument van 'niet-kwantificeerbaar dan met de nodige
subjectiviteit' mef of in elk geval minder valide"\ Wat is er tegen wanneer een controller/intern accountant een manager die voor een belangrijke beslissing staat, voorziet van
gegevens die niet volledig objectief zijn? Sterker nog, het zijn vaak déze gegevens die de
meeste beslissingsrelevantie bezitten omdat het kwantitatieve gegevens betreft over in
eerste instantie niét-financiële (kwalitatieve) zaken.
'i • ,»,«••• •>
"Beyond disconnecting severa/ o/rne dys/üncriona/ measures CMrrenf/y compwrerf anrf
reporfed oy rrad/f/ona/ sfanaard-cosf sysfems, new measMres, pn>nar/7y non/Znanc;a/, wiï/
need fofcecomeparf o/ //ie periodic reports /or wonvarion, confro/, and per/orwance
r" (Aap/an,
In hun ophefmakende boek 7n Searc/i o/ Exce//ence' (het meest verkochte managementboek aller tijden) kwamen Peters en Wa/er/nan - ironisch genoeg - tot een soortgelijke
conclusie. De bedrijven die de meest nauwkeurig gekwantificeerde financiële doelstellingen nastreefden, deden het financieel slechter dan de bedrijven met meer brede, minder
nauwkeurige en meer kwalitatieve doelstellingen (Pe/ers en Wa/erman, 1982:281)'^.
Ook in de discussie in de Verenigde Staten inzake de ontwikkeling van 'mark-to-market'
accounting in de externe berichtgeving worden tegenargumenten ingebracht als 'subjectief' en 'manipuleerbaar'. Bij 'manfc-fo-mar&e/' accounting (ook 'manfcef va/ue' accown-

" Hel boekhouden heeft in de loop van de tijd toch al zo veel van zijn spanwijdle verloren, onder andere door het
'afstaan' van waarderings- en vcrslaglcggingsvraagstukken aan de accounting en het systeemontwerp aan de
administratieve organisatie (respectievelijk bestuurlijke informatiekunde). Wal over is gebleven, is het registratieve
gebeuren.
" De discussie omtrent de twa/i/#ïceer6aa/7ieid stamt al uil de lijd van de beroemde sterrenkundige Co/i7«' (15641642). Hij zei: "Wat niet gemeten kan worden, is niet wetenschappelijk". Mensen legden dit later uit als: "Wat niet
kan worden gekwantificeerd, bestaat niet". Vele andere belangrijke waarden zoals ethisch gevoel, kwaliteit en
bewustzijn moesten hiermee het veld ruimen waardoor een dode wereld achterbleef (Capra, 1988:123).
" Overigens zij hiermee opgemerkt dat het net déze bedrijven waren, waar onder IBM, die vervolgens in financiële
moeilijkheden geraakten.
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of '/a/r va/Me' accounting genoemd) worden de activa, met name de financiële
activa, zoveel mogelijk gewaardeerd tegen actuele waarde.
; . v ,
.^.-raa
vafaes WOMW «ave fofeeesrimafed... Tne JMfc/ecriv/ry innerenr /n JMC/I procedures
wow/d* reduce ... comparaoi/ify... and render ir dij§ïcu/f to veri/y va/waf/'ons... SMC/I re/i'aoi/jfy
wow/d mafce ./ïnancia/ 5fafemenK wore prone fo man/pw/ar/on... /i/f/iougn 1/ is
fnaf reaïonaö/v 5pec//ïc ifandards COMW èe deve/oped to provide fne èaj/i/or
;j;fej
accounring and audmng pracr/ce^ /n f/115 area, sucn a proces is ///fee/v /o reou/re
con5jderao/e r//ne" ([/.S. TreaiMry, 799/).
Maar het gaat hier om waarderingsvraagstukken in de externe berichtgeving. In de interne
berichtgeving ligt dit soms geheel anders, of zoals fironw/c/j zich uitdrukt:
"Management accoKnf/ng snow/d nof èe too concer/i«d wjt/i ofyectóviQ'" Ci955;26).

«

In het algemeen kan men de waag stellen waarom accountants in deze turbulente tijd nog
steeds vasthouden aan calculaties met een precisie van 3 cijfers achter de komma zoals
die voor standaard-produktieprocessen kunnen worden uitgevoerd. Of zo als Afap/an het
uitdrukt:
o/mM/t/prodMCf companies w/Wfee/orrwnare i/rne/Zrsf d/g/r in fne/r prodwef
« va/id, and fney can ma£e a reasonao/v good g«ess ai fne second"
In dit triple-entry en momentum accountingonderzoek worden de effecten bestudeerd
welke een drie-dimensionale administratie kan hebben op de kwaliteit van management
accountingsystemen. Als 'model van de onderneming' wordt het agency-paradigma
gehanteerd. Voor zover de invloed van een drie-dimensionale gegevensvastlegging wordt
geanalyseerd in het kader van de 'decision approach to accounting''^, worden accountinggegevens beschouwd, analoog aan de in/orma/Zon-econow/cs approac/i, als een produkt dat zijn vraag- en aanbodzijdes kent. Wanneer wordt verondersteld dat op basis van
een drie-dimensionaal en momentum accountingsysteem de kwaliteit van de beslissingen
kan toenemen en derhalve de relevantie in management accountingsystemen (enigermate)
kan worden teruggebracht, is het in principe van belang aan te geven op welke wijze
individuen gegevens (kunnen) verwerken en (eventueel daarop gebaseerd) beslissingen
nemen. Wat dit aspect betreft kan goed worden gebruik gemaakt van de in de psychologie opgedane ervaringen over wat wordt genoemd 'nwwan in/ormar/on processing' (afgekort HIP). Algemeen worden in een HIP-model drie hoofdcomponenten onderscheiden:
inputs, processen en outputs. Newe// en Simon (1972) hebben op basis hiervan een model

Anders gezegd, is het aannemelijk te maken dat op basis van een drie-dimensionale administratie kwalitatief
betere beslissingen kunnen worden genomen?
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ontwikkeld waarbij zij het cognitieve proces vergelijken met de werking van een computersysteem". Via invoerorganen (oog, oor, neus) wordt de aandacht van een individu
gericht op bepaalde zaken in zijn omgeving. In de hersenen (de centrale verwerkingseenheid) worden gegevens over die zaken verwerkt. Vervolgens worden deze gegevens
opgeslagen in het geheugen waarbij een onderscheid kan worden gemaakt tussen een
intern korte-termijn en intem lange-termijn geheugen en een extern geheugen (zoals
aantekeningen). Vervolgens vindt er reflectie op de omgeving plaats via bepaalde uitvoerorganen (zoals mond, handen, voeten). A/»7MV en /Vewmönn vatten enkele voor het
ontwerp van effectieve informatiesystemen van belang zijnde conclusies uit het HIPonderzoek als volgt samen:
"(7,) i/nportanf dafa 5/JÖMW fee ewp/iasized, (2) some redu/uia«cv is ure/u/ / o r .
perceprion, (3) /am<7<ar confe*f /acz'/i'fafes perception, (4) too mucn m/orniar/on w/7/ «of fee
öosoroed, (5) accessifei/ify to raw dafa iVicreases users' con/ïdence, (6) peop/e are re/wcfanf
to process dafa mawMa//v and fnere/ore any process fnaf can fee per/brwied fey f/ie computer
• snou/d fee, (7) sfafi'sf/'ca/ resu/fs snou/d fee exp/ic/f/y dzsp/ayed and nor /e/f to znfwz/zon, (S) /eedfeaafc « v/fa/, and (9) o/d dara snon/d fee nand/ed caMriows/y" C7986;55). ^:f->/t/v/ ?.;>sf/:

In het onderhavige triple-entry en momentum accountingonderzoek zijn het gegevensverwerkings- en het besluitvormingsproces als een Mac£-6o;t behandeld. Voor het bepalen
van de informatiewaarde van het drie-dimensionale accountingsysteem is als surrogaat
genomen rfe verawder/ng m de jfcwa/iïezï van nef /«ncfzoneren van de i'n/brmafi'egeèrwi'&er.
Hierbij kan worden gedacht aan aspecten als gerealiseerd winstniveau, reactietijd of
precisie van de handeling. Deze benadering steunt op de gedachte dat 1) gegevens de
besluitvorming ondersteunen, 2) besluiten tot acties leiden en 3) acties tot resultaten
leiden. De black box wordt nu gevoed met een aantal beheerste gegevens-inputs en
vervolgens wordt de output gemeten, zijnde de door de informatiegebruiker bereikte
resultaten. De aldus af te leiden informatiewaarde wordt wel genoemd 'rea/wfjc or
revea/ed va/«g o/z/z/or/nano/z'.
"'- • •
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'T/jere IJ no doufe/ fnaf fne rea/isric va/we /s a good measure feecawse z'f raAres mto accorznf
/iMwian /actors re/ared to rne perceprion and pre/erences as we// as r/ie rec/in/ca/ cnaracferisrics o / r/ie in/ormar/on system. As a maffer o//acf, fne norman've approac/i /'s somef/mes
cr/f/c/zed feecawse o / z'fs ywnda/nenfa/ prem/se fnaf /iu/nan feeings are /«//y raf/ona/ and wzsn
to opf/mzze. 7"/ie rea/isfic va/ue adneres fo f/ie far/s/zc/ng /'dea feecawse /f re//ecfs fne performance fnaf i's acfMa/Zy affai'ned raf/ier fnan f/ie one f/iaf sno«/d fee affa/'ned" CAni'f/zv en Neumann, /9S6;52j.

" Dit model is oorspronkelijk ontwikkeld ten behoeve van het onderzoek naar kunstmatige intelligentie.
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Een dergelijke strategie is reeds in vele invloedrijke laboratorium-onderzoeken toegepast,
zoals door A/ocA; (1969), //edberg (1973) en £ds/rom (1973).
Voor zover in dit onderzoek de effecten van triple-entry en momentum accounting
worden geanalyseerd in het kader van de 'accountability approach to accounting', wordt
hierbij expliciet het cyclisch effect zoals dat volgt uit deze benadering meegenomen: (1)
het accountingsysteem meet het gedrag van agenten in organisaties, (2) agenten passen
hun gedrag aan omdat zij weten dat dit gedrag wordt beoordeeld op basis van de resultaten uit het accountingsysteem, (3) vanwege de a priori gedragsaanpassing meet het
accountingsysteem ander gedrag dan wanneer zo'n systeem niet zou bestaan, (4) het («ff
accountingsysteem meet het aangepast gedrag van agenten in organisaties, enzovoort. -;,• .
Om tot een zo effectief en efficiënt mogelijke bedrijfsbeheersing te kunnen komen, is het
de taak van de administratieve organisatie rekening te houden met mogelijke disfunctionele gedragsaanpassingen van agenten. Dit aspect van wederzijdse beïnvloeding van *?&
accountingsysteem-gegevens en menselijk gedrag wordt gerekend tot het studieveld

"Benovi'ora/ accounting i's r/ie i'nrer/ace o/accoM/ifmg and sacüz/ science. 7/ i's concerned w/f/i
now numan ftenavior in/Zue/ices accounting dafa and business decisions and wifn now
accounting jfl/orouiR'on ej9"ecrs business decisions and nuwian be/iavior" (Siege/ en /?amawuu/kas-Marconi, 7959:7).

Dit triple-entry en momentum accountingonderzoek betreft een studie naar de gevolgen
van implementatie van een dergelijk systeem op de besluitvorming door agenten^'. Als
zodanig ligt het onderzoek deels op het terrein van de 'behavioral accounting' en kan het
als 'gedragsw'efeHJc/!app£/iy&' worden aangemerkt.

Helaas ontbreekt in Nederland het onderdeel 'behavioral accounting' in de meeste opleidingen waar het onderdeel
administratieve organisatie een belangrijke plaats inneemt.
Bedoeld is hier 'besluitvorming' in de breedste zin van het woord. De aan een agent via het accountingsysieem
verstrekte gegevens beïnvloeden diens besluitvorming maar bovendien beïnvloedt het bestaan van het accountingsysteem het gedrag van de agent omdat het over diens bereikte resultaten rapporteen Illustratief in dit verband is
dat er in de praktijk met betrekking tot de regelgrenzen in de budgettering vaak kleinere afwijkingen worden
toegestaan voor positieve budgetverschillen dan voor negatieve budgetverschillen. In geval van negatieve
budgetverschillen rekent het management er op dat het betreffende bedrijfsonderdeel zelf spoedig tot een corrigerende actie komt
,J«
.
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2.5 Samenvatting

i^ n; _

Management accounting is een wezenlijk onderdeel van het management controlsysteem.
Dit management controlsysteem is gericht op het op een dusdanige wijze coördineren van
de diverse bedrijfsactiviteiten, dat de in de bedrij fsstrategie vastgelegde doelstellingen zo
goed mogelijk worden bereikt. In dit verband dient de management accounting en control
het gedrag van de mensen in de organisatie te sturen en te motiveren opdat dit leidt tot
realisatie van de bedrijfsdoelstellingen.
' ; •• > ; •, i • ; i r
Het agency-paradigma ziet een onderneming als een netwerk van overeenkomsten tussen
partijen. Omdat iedere partij er eigen doelstellingen op na houdt, dient convergentie met
de bedrijfsdoelstelling(en) plaats te vinden. Dit gebeurt door het afsluiten van contracten,
zoals een budget-overeenkomst. Het accountingsysteem rapporteert over de wijze waarop
de partijen de contracten zijn nagekomen. Omdat partijen weten dat over hun gedrag
verslag wordt uitgebracht, wordt hun gedrag vaak a priori beïnvloed (een soort 'spe/gedrag' zoals dat bij een schaakpartij gebruikelijk is). Het zijn deze (mogelijke) interacties
tussen het accountingsysteem en zijn omgeving waarvan de accountant op de hoogte dient
te zijn. Dergelijke gedragsmatige aspecten van accounting kunnen de effectiviteit van de
technische (getalsmatige) opzet van het accountingsysteem, in belangrijke mate
beïnvloeden.

,r,» ;;.:,;>,.•
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w/io do nor ran£m£er r/zeir pasr are condemned to re-//ve ir" f5anfa>ana in

3.1 Inleiding
Triple-entry en momentum accounting zijn feitelijk een logische voortzetting van de
ontwikkeling van enkel naar dubbel boekhouden. Een historische analyse van deze laatste
ontwikkeling is dan ook van belang zodat triple-entry en momentum accounting tegen een
historische achtergrond kunnen worden belicht. De huidige toegepaste accountingmethoden en -technieken zijn niet het progressieve, maar meer het geleidelijke cumulatieve
resultaat van interne en externe krachten die hun invloed op organisaties hebben doen
gelden (aldus evolueert accounting analoog aan de ideeën van Danv/n). Om deze reden is
het voor accounting-onderzoekers van belang dat zij hun werk doen in een constant
historisch perspectief, zodat zicht bestaat op de problemen die voorgangers bezig hielden
(Snater, 1991:73). Met name zal de belangstelling voor historisch onderzoek toenemen
wanneer een vakgebied significante transformaties ondergaat, onder druk staat of zich in
een crisis bevindt (Mi7/er, //opper en LaMgn/m, 1991:395). Voor management accounting
kan worden gesteld dat dit laatste opgaat (zie hoofdstuk 4).
Niet iedereen onderkent het belang van historisch onderzoek. Zo omschreef A'apo/eon
geschiedenis als 'een aantal leugens waarover men het eens is geworden'. In elk geval
kan met het in dit hoofdstuk opgenomen historisch overzicht worden vastgesteld, dat
accounting rationeel kan worden bedreven met zeer beperkte middelen. Iets dat men in de
praktijk van dit automatiserings-tijdperk wel eens wil vergeten en wat (helaas) enkel
boekhouden in vele opleidingsprogramma's het 'leven' heeft doen kosten.
Het beschrijven van de geschiedenis van management accounting betekent voor een
belangrijk deel het beschrijven van de geschiedenis van het boekhouden. Ooit was
accounting niet veel meer dan dubbel boekhouden.
, £>e oedrijfreconom/e «ee/r a/5 oajtermaf nef ooeWioMden. De u/f /ie/ ooeMoMden ontstane
,, oedry/j/eer /s in de jaren '20 en '50 van deze eeuw gerran5/br/neerd /« de oedry/seconom/e
(Bosman, /9S4./99).
Overigens is de bedrijfseconomie in ons land niet ontstaan als een afsplitsing van de
• '

.
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algemene economie, maar veeleer als een reactie op een in de praktijk gevoelde behoefte
(Scnrewder, 1985:4). Grofweg kan men stellen dat er twee soorten strategieën zijn
gevolgd bij het ontwikkelen van de bedrijfseconomie. Enerzijds is dit de praktijkgeoriënteerde bedrijfskundige benadering van de 'Rotterdamse school', anderzijds is dit
de economisch-theoretische normatieve benadering welke door de 'Amsterdamse school'
(L/mperg) werd gepropageerd.
.
•V- ^

3.2 Hoofdlijnen van de geschiedenis van het boekhouden

^:M:,;«.» »- ?

5.2.7 Periode va/i /zef
Het boekhouden zoals zich dat ontwikkelt in de periode 4000-3000 v. Chr. is een
noevee/rteüfradm/msfrafje. Het aantal slaven, het aantal stuks vee, dadels, kruiken wijn, .
broden zijn voorbeelden van te administreren 'objecten' uit die tijd'. Men maakt gebruik
van klei-tabletten, stokken, touwen^, en dergelijke om gegevens vast te leggen. In deze
periode valt de ontwikkeling van beelden^ naar symbolen, naar getallen en uiteindelijk
naar het geschreven woord waar te nemen.
Het begin van het boekhouden ligt ongeveer gelijk met de ontwikkeling van de &unrt van
/ie/ scnrj/vcn waarvan de eerste beginselen zo'n 3000 jaar v. Chr. in Irak zijn ontstaan
(Wa/£er, 1987:2). Het is waarschijnlijk dat «er jc/znyven aanvan£e/i/£ .s/ec/j/s rof doe/ nad
Zier Jtuwnen vasf/eggen van economie/ie fransocr/es. Van de oudste klei-tabletten die zijn
gevonden, zijn dan ook 85% economische overzichten.
Het gebr«j)fc van ge/d a/i ra'/m/dde/ wordt voor het eerst zo'n 700 jaar v. Chr. in Lydië ,
waargenomen. Dit geeft voor het boekhouden nieuwe mogelijkheden omdat thans de
diverse bezittingen bij elkaar kunnen worden opgeteld zodat iemands 'rijkdom' kan
worden bepaald (onder andere van belang voor de te betalen belasting). Een fraai
voorbeeld van het gebruik van geld in een enkelvoudige boekhouding betreft de verantwoording van de bouwkosten van het Parthenon. Deze tempel werd in 447 v. Chr.
gebouwd voor PaZ/as /4f/zene, lievelingsdochter van Zeus en beschermvrouwe van de

' Het wordt 'kapitaal' is afgeleid van het Latijnse woord 'Caput' wat 'hoofd' betekent. Vroeger werd iemands
rijkdom bepaald door het tellen van de hoofden van het vee.
* Het oudste louw ('quipo') zoals dat in Peru en ook in China werd gebruikt, is gevonden op Hawaï. In zo'n touw,
van soms een kilometer lang, werden knopen gelegd om bijvoorbeeld aan te geven hoeveel inwoners een dorp had.
Vervolgens werd aan het touw een tweede touw vastgemaakt waarvan het aantal knopen bijvoorbeeld aangaf hoeveel
vrouwelijke inwoners er waren, het aantal knopen in een derde louw gaf aan hoeveel vrouwen ongehuwd waren,
enzovoort. Met andere woorden: hier werd reeds een fraaie vorm van bestandsorganisatie toegepast.
' In het spijkerschrift ('cuneiform') gaf men kasuitgaven weer door twee benen, afgebeeld in looppas. Hiermee
drukte men uit dat 'er iets van door ging' (Sttve/i/iak, 1985:14).
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Grieken. De uitgaven zijn in een marmeren steen gebeiteld en voor een ieder 'ter inzage'
bevestigd op de Acropolis te Athene.
Het g e b r a l van /Iraèisc/ie gefa//en (in plaats van Romeinse), wordt voor het eerst in v y
India geconstateerd, circa 250 jaar v. Chr. Hiermee krijgen cijfers van een getal een
p/aa/waarde, dat wil zeggen, de plaats van een cijfer in een getal bepaalt de waarde van
het cijfer. Wil men van deze eigenschap bij het rekenen gebruik maken, bijvoorbeeld bij
het optellen en aftrekken, dan zullen inkomsten en uitgaven in afzonderlijke reeksen
(debet en credit) moeten worden geplaatst. Omstreeks het jaar 1000 hebben de Arabieren
hun systeem in Europa (Spanje) geïntroduceerd (£dwarcfc, 1987:47). Maar het heeft
uiteindelijk nog vele jaren geduurd voordat het Hindoe-Arabische systeem algemeen werd
overgenomen. Het boek van Leo/wrdo P/sano 'Liber Abacci' heeft hierbij een grote rol
•*
gespeeld. Pac/o/i heeft in zijn werken veelvuldig gebruik gemaakt van deze 'nieuwe
rekenkunde'.
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De ui'fvMi/ing van papier rond 190 v. Chr. (perkament) wordt in Egypte getraceerd en is
van groot belang voor de vastlegging van gegevens.
,»• :< v. • • ' , w - '
Referenties naar de mogelijkheden van het gebruik van boekhoudsystemen vinden we
terug in vele oude geschriften, onder andere in de fiy'èe/. Van de Bijbel wordt verondersteld dat deze gebeurtenissen beschrijft die plaatsvonden tussen 1800 v. Chr. en 100 n.
Chr. In Lucas 16:2 vinden we een frase over het afleggen van rekening en verantwoording:
: "Wat noor i£ daar va/j M? Gee/ re/tenjc/iap va« «tv èc/iecr want gy /t««r n/ef /anger
rcn/mccs/er Wjyvcn" (ATarno/jc/fcc Byéc/sricnrin^,/98J.-7J69;.
•

••,

.
*h

De verwijzing naar het belang van kasstroomprojectie (budgettering) in Lucas 14:28 is al
even evident:
"/4/s /cmana" van M een foren wiVfeomven,za/ ny er dan mer eersr voor gaan z/ffen om een
AegroHng :e ma/:en o/ny we/ genoegfcez/rom nem re vo/foo/en?" ^ar/io/ieJle Byoe/5f/cnring,
/9&5.-7J67J.
Ondanks het vrij negatieve mensbeeld dat in de Bijbel heerst ('vertrouw noch buur noch
vriend') kunnen we passages vinden die betrekking hebben op het betrekken van de
knechten bij bijvoorbeeld de budgettering. In Spreuken 15:22 lezen we:
"Waar geen over/eg w/a/en de p/annen, maar zy s/agen a/i er vee/ raadgevers zyn" **•
(ATafno/je/fce Byoefrricnring, 79S5.52/).
^
,
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Men kan deze spreuk uitleggen als een pleidooi voor participatieve budgettering. ^ - 'i 3
Ook kunnen in de Bijbel verwijzingen worden teruggevonden naar controles op het werk ^
van knechten. In Atofeüs 24:46 vinden we, als het gaat om het aan de knechten opgedragen werk, een verwijzing naar een '.surprise a«dj/':
"GeMMgrf/eArnec/if afa de /ieer to/ zjyn itomjf nem (iaarmeefcez/gv/ndr"
, 7985:7509).
De functies van het boekhouden die uit de referenties in de Bijbel spreken betreffen met
name (1) het reduceren van fraude, (2) het reduceren van conflicten tussen partijen en (3)
het controleren van gedelegeerde taken'*.
Ook de u/rvüu/ing van de /?oe)WrM/:/:Mras/ door G«fenèerg in 1450 is van groot belang
geweest voor de ontwikkeling en verspreiding van de kennis van het boekhouden.

5.2.2 Per/ode van /ief dutóe/ /joeit/zoMrfen; o/inW/tte/j/ige/j m
De oudste nog beschikbare overzichten waarin de karakteristieken van het dubbel
boekhouden vo//ed/g zijn terug te vinden, stammen uit 1340 en zijn de A/oKaW reienin^e« va/i de sfad Genua (C/uz(/Ï£/d, 1977:35). Massari waren gemeentelijke ambtenaren
belast met het financieel beheer en de gemeentelijke boekhouding van de stad.
Algemeen wordt Pacio/fs boek 'Suwna de An'f/jmef/ca er de Propornone et Proporr/ona/üa' (gedateerd 20 november 1494) beschouwd als «e/ o«dlr/e gedru/t/e èoe)t waarin wordt
verhandeld over het (dubbel) boekhouden. En met de introductie van het duftöe/ boekhouden wordt volgens sommige accountants tevens 'wetenschappelijkheid' in het boekhouden
ingebracht (£/drjgdge, 1930:6).
De Summa, half geschreven in het Toscaans en half in het Venitiaans, telt 210 bladzijden
en de tekst is verdeeld in 5 delen: 1. Rekenkunde en algebra, 2. De toepassing van de
rekenkunde en algebra bij het handelsrekenen, 3. Boekhouden, 4. Geld en geldhandel en
5. Zuivere en toegepaste meetkunde. Deel 3 uit de Summa dat handelt over boekhouden,
'Compufts er 5cnpr«m', beslaat 36 korte hoofdstukken.
De typische kenmerken van de methode van dubbel boekhouden zoals door Pario/7

* Ook ten aanzien van de Mam (de 'godsdienst van de handelaren') kunnen interessante aspecten van het (dubbel)
boekhouden worden teruggevonden. Dit is niet zo verwonderlijk omdat in die tijd Mecca een belangrijk handelscentrum was. //amid el a/ (1993:1-20) beweren dat de administratie van het Moslim-hoofdkantoor zoals die in de 10e
eeuw werd gevoerd, belangrijke kenmerken van het dubbel boekhouden vertoonde en in elk geval heeft bijgedragen
aan de ontwikkeling daarvan.
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beschreven, wel 'de /fa//aa^we mef/zode' of de 'me/node van Vene/iê' genoemd, zijn
*'-'
(gebaseerd op ren //ave, 1973:50):
*?r:-' ' * * ^ ^
'--"•
a) Het gebruik van slechts 3 boeken, 2 dagboeken, memoriaal en journaal en een - • ^
grootboek.
' *' •
b) De afsluiting is naar keuze als de boeken vol zijn of eerder.
"
•
c) Voor elke transactie (lees: avontuur ter zee) wordt een aparte rekening bijgehouden "'•'
('venture account') die pas wordt afgesloten wanneer de gehele transactie is beëindigd.
Dit is een vorm van project-administratie.
d) Grootboekrekeningen bestaan uit twee tegenover elkaar liggende bladzijden.
De naam 'grootboek' is ontstaan omdat dit het grootste en meestal fraaist gebonden boek
was dat men gebruikte.
Bij Pacio// ligt het zwaartepunt van de administratie in het grootboek. Dagboeken, het
memoriaal en het journaal waren slechts hulpmiddelen voor het opmaken van het
grootboek. Na verwerking in het grootboek werden deze boekingen dan ook doorgestreept. Het zijn de Hollanders geweest die het zwaartepunt van het grootboek hebben
verlegd naar de eerste vastleggingen in dagboeken. Via deze '//o//andse mefnode van
ooe/t/iowden' werden transacties direct bij het ontstaan gesorteerd naar de effecten op de
diverse posten in het grootboek.
' ' '-'
.: ^
.> .-•'.. ,r ••;.'
Pario//, van nature een wiskundige, heeft nog een 'meesterwerk' gepubliceerd. Zijn
tweede hoofdwerk 'D/vi'na Proporf/one' schreef Pado/i tezamen met zijn vriend
Leonardo da Vïnci. In dit boek beschrijven zij met name de vaste verhoudingen zoals
men die in de natuur kan aantreffen, maar ook in bijvoorbeeld de accounting. Het visueel
uitbeelden van getalsmatige verhoudingen is hiervan een uitwerking. '
•
;
Alhoewel tegenwoordig vrijwel iedereen spreekt van Tacio//' is er nogal wat discussie
geweest over de juiste familienaam van 'Fratris Luce': Pado/us, Pado/o of Pado/i' (de
Zoover, 1943:68). Op een gedenkplaat in zijn geboorteplaats Borgo San Sepolcro staat
(7av/or, 1943:74): •
-•
• •
'A Luca Pac/o/j'
Che ebbero amico e consultore
Leonardo da Vinci'. Enzovoort.

'

•'

Hier wordt dus 'Pac/o/f gebruikt. Wanneer de voorkeur wordt gegeven aan de Latijnse
spelling, dan is 'LMCOJ POC/O/MS' correct. De Italiaanse vertaling hiervan is 'Pacio/o'.
Pacio/i is een afkorting van 'dei Pac/o//' wat zoveel betekent als 'van de Pado/o's'
(Tav/or, 1943:69).
,_.,.,.
...
.
,,.
,..,....,

' Uit te spreken als 'Pah-chaw-li' (<fe / f o o w , 1943:69).

>'v.

:

.

-

> . / . : - „ ; .
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Of de Summa inderdaad een origineel werkstuk is van Pac/o/i, wordt nogal eens in
twijfel getrokken. Onder andere Viwan beschuldigt PÖC/O/J' van plagiaat. Volgens Vasari
zou Pac/o/j de meeste van onder zijn naam gepubliceerde geschriften zich van zijn leraar
/>/ero de//a Francesco hebben toegeëigend (yamey, 1989:130). Ook Troj/o de Cance//aris, een rekenmeester uit Venetië, wordt genoemd als de oorspronkelijke schrijver van het
manuscript van het hoofdstuk over 'dubbel boekhouden' in de Summa en dat Pario/i
vrijwel onbewerkt zou hebben overgenomen (yamey, 1989:132).
.n--'>
Pac/o/i geeft zelf in de Summa aan dat hij niet origineel is in zijn werk, maar de praktijk ,
van het boekhouden beschrijft zoals die al jaren in Venetië werd beoefend. In ieder geval
kan men stellen dat de Summa van Pario/j het eerste georutoe werk is dat handelt over
dubbel boekhouden. Het manuscript van Cofn/g/j 'De//a Merca/wra er de/ A/ercanfe
fe//e«o', ook handelend over de beginselen van het dubbel boekhouden, was in elk geval
eerder gereed (in 1458) maar werd pas in 1573 gepubliceerd.
Pario/j kende het manuscript van CofrKg/j en hij schreef de 'uitvinding' van dubbel
boekhouden dan ook toe aan Cofrug/j (C7ia(/7e/d, 1977:50). Overigens is Cof rug/j's
aanbeveling voor de handelaar met betrekking tot het afsluiten van de boeken, opvallend:
'Sluit de boeken om de 7 jaar af, neem dan een jaar rust om vervolgens de draad weer op
te pakken'^.
Er bestaat ook nog een veronderstelling dat een Benediktijner monnik uit het klooster van
de heilige A/am'nus de/ Sco/e te Palermo, Ange/o Sene^/o, in 1348 de uitvinding zou
* ^*«?
hebben gedaan (ren//ave, 1973:19). j i io-^ p Pacio// wordt verweten dat hij een onvolledige beschrijving geeft van de heersende
praktijk van toen. Pac/o// heeft het in de Summa in het geheel niet over subgrootboeken,
reserves, over controlerende tussenrekeningen, accruals, over cost accounting noch over
bijvoorbeeld controle van de jaarstukken. Toch waren dergelijke zaken in die tijd al in
bepaalde mate gemeengoed (C7ia(/ïe/d, 1977:42). Maar kennelijk wilde Pario// zijn
leerboek niet te ingewikkeld maken. Hij deed daarom ook zijn uiterste best om negatieve
getallen zoveel mogelijk te vermijden en het bestaan van twee pagina's (kolommen) is
hier mede op terug te voeren^. Het werken met negatieve getallen was een voor die tijd
vrij nieuw concept in Europa (5cor^ie, 1991:78)^'^.

' Het geial 7 vinden we vaak terug in vroegere geschriften. Waarschijnlijk heeft dit te maken met de 'drievoudigheid' zoals die in hoofdstuk 1 is beschreven. Drie basisvariabelen -zeg X, Y en Z - kunnen zich in 4 verschillende
combinaties manifesteren waarin geen van de drie oorspronkelijke variabelen wordt herhaald. Dit (lagere) viervoud
(XY, XZ, YZ en XYZ) tezamen met het drievoud geeft zeven. Zo onderscheidt men bij een mens ook 7 stadia van
bewustzijn en 7 chakra's.
De kerk bestempelde in die tijd negatieve gelallen als 'ketters' (/'artouon, 1987:22) en dit zal zeker ook de
houding van/'octo/i hebben beïnvloed.
, .-. •,
.-.•:.
* Latere grote geleerden als Dwcartes (1596-1650) en Pascal (1623-1662) zagen het nut niet in van negatieve getallen en noemden ze 'false roots' en 'utter nonsense' (//tri, 1982:6).
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In zijn geboorteplaats Borgo San Sepolcro is voor Pac/o/j een gedenkplaat opgericht. De
volledige tekst van deze gedenkplaat is als volgt door 7iry/or (1943:74) vertaald:
To Luca Pacioli
Who was friend and counselor to
Leonardo da Vinci
and Leon Battista Alberti
and who first gave to Algebra
the voice and structure of a Science.
He was the great founder
of its application to Geometry

j ,-,-,_, ^ v ; j*£ « t h i as-

He invented the double entry system
He wrote works on mathematics
which became the foundation and
unvaried form for future thinking

,; ,
.„
~

The people of San Sepolcro
at the instance
of their Workers'Society
putting to shame 370 years of neglect
to its great fellow citizen
Erected

w'^sstH; i'>;.ts y j^n as-. ..^;nr,.-:-,'i ^ T •
•
*; >^.,.- . >,
. ••""

,
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i: ,

^
'
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Over het jaar van overlijden van Pacio// bestaat geen volledige zekerheid. Zo stelt
Mz£am.sto (1979:53) dat Pacio/i op 19 juni 1517 is overleden en niet in 1515 zoals onder
andere yamey (1989) stelt. A/atoms/u baseert zich hierbij op het dodenboek (necrologium)
van 19 juni van de broeders Franciscanen.
. : .-,„. ,
^ ^,

5.2.5 De
Als eer5/e Ateder/a/ufafa/jge wer^: over /ie/ d«tóe/ boefc/ioMderc wordt beschouwd 'Mewvve
/«5/rMc/ie enrfe èewiyi rfer /ooj^e/i/flter coru/e« des re/tenftoecfe' (Antwerpen, 1543) van
de Vlaming / a n Xm^n C/im/oj5%/5'°'". Dit boek, dat voor een groot deel een be-

' De Chinezen gebruikten negatieve getallen al veel langer op hun 'abacus'. Positieve getallen hadden een rode kleur
en negatieve getallen hadden een zwarte kleur.
'" Abusievelijk meldt /en //ave op pagina 54 dat dit boek in 1553 is uitgegeven. Op pagina 69 wordt 1543 als
jaartal opgegeven («en //ave, 1973:54-69). /mpyn is dan reeds overleden en het manuscript wordt door zijn
echtgenote gepubliceerd.
•*: t:v
.

•"

"

V•'•-•

.-,

•

;

•

•
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schrijving is van de Italiaanse wijze van boekhouden, werd zowel in het Frans als in het
Engels vertaald. y#npy« maakte als eerste gebruik van een proe/ba/a/w voor het controleren van het evenwicht in de boekhouding (fpsre/n, 1990:4). Bovendien voerde hij als
eerste groo/boeAretemngen voor £a/an.spo.«en in (Pac/o/i kende dit type rekeningen niet).
Aan het internationaal verspreiden van de kennis van de methode van het dubbel , <; •*.
boekhouden heeft de Nederlander Simon S/evm (1548-1620), vertrouwensman en
administrateur van Pri/ts A/auriU, een belangrijke bijdrage geleverd. Hij heeft behalve een
aantal wiskundige boeken (waar onder 'WÏKWtrtJge gedac/irenkïen') ook belangrijke
werken over het boekhouden gepubliceerd. Het meest bekende boekhoudkundige werk
van Sfevm is wel 'Vome/icite ioKc£/ioMc/mg op de /ra/wensc/ie vv^e w domeme en
/ïnance extraordinaire' uit 1607 en uitgegeven bij Jan Bowwensz te Leiden . Drie jaar
eerder publiceerde hij 'Verrec/rt/ng van Do/neme«, e/wfe vorife/y^e Bo«cA:/ioM<ien'
(Amsterdam, 1604).

T - ;_• •;.; : ~

*:?&;.••

„ „ ^ . .,•-.....-_, ,.. ,.*

Het werk van Sfevin wordt in Engeland door /?/c/2ard Daj^brne, de stuwende kracht achter
de ontwikkeling van het dubbel boekhouden in Engeland (met name via zijn boek Tne
Merc/ianW Af/rror', 1636)'^, bewerkt en verspreid. Volgens Vim Ge//.s6ee/: deed Daj^brne dit echter niet op treffende wijze omdat hij belangrijke ideeën van 5/ev/n onvertaald
liet (Epsrem, 1990:7).
Stevi'n beval de methode van dubbel boekhouden ook aan voor de overheidsadministratie
hetgeen in Amsterdam, maar ook in vele buitenlandse steden werd opgevolgd. Hierbij
werden de boeken van een bepaald belastingjaar opengehouden totdat de belasting voor
dat jaar voor het grootste gedeelte was geïnd.
'

'

v " ' . •••.••.'••

• > • •..•.;•' ' - v ' f i . ; , - , •

, - ü - -

• ;.": »

'

Voor de ontwikkeling van het boekhouden in Amerika wordt 5rev/n een belangrijker
plaats toebedacht dan Pacio// (E/wfe/n, 1990:7). Met name de Hollandse vestiging aldaar
in New Amsterdam (New York) heeft hierin een rol gespeeld, f/wfem baseert zijn
conclusie op het feit dat, zoals bij Sfevm en Daj^o/Tze, in de eerste boekhoudkundige
werken in koloniaal Amerika geen religieuze verwijzingen zijn opgenomen. Boven
grootboekrekeningen plaatste Pacio// gewoonlijk een kruis als referentie aan God. Dit zou
falsificatie van boekhoudkundige gegevens moeten tegengaan. Ook werd het aantal van
13 posten of rekeningen regelmatig gebruikt (= aantal apostelen).

" In het voorwoord van zijn boek 'Praclicque om te leeren rekenen cypheren ende boeckhouwcn' (Amsterdam,
1583) claimt Piefersz dat dit het eerste boekhoudboek is van een Nederlander (Kamey, 1980:82). Yamey suggereert
dat dit S/evin moet zijn. Echter, S/evin is een in het Nederlands schrijvende Warning.
'* Over hel precieze jaartal van deze publikaüe het volgende. Scorgie verwijt H'orrWng/on dal deze aanneemt dat dit
rond 1544 was. Volgens Scorgie kan Sfevin onmogelijk de publikaüe in 1544 hebben gehad. "That is about four
years before Aevin was born in Bruges" (Scorgj>, 1991:80).
" Het eerste boek in £nge/an<i dat handelde over het dubbel boekhouden is van OWcajf/e (1543). Dit was een • • - vrijwel letterlijke vertaling van de Summa van

40

.K ;E-> • n

• •••<•

Geschiedenis van het boekhouden

l/iï D«//5/a«d is het manuscript van 5c/iwarz uit 1518 vermeldenswaard, hetwelk als het
eerste gedrukte werk na de Summa wordt beschouwd. 5c/iwarz was boekhouder bij de
F«gger.ï, een rijke handelaarsfamilie uit Augsburg met vele vestigingen op evenzovele
lokaties. Hij ontwikkelde een geïntegreerd boekhoudsysteem (een methode voor filiaalconsolidatie) en legde de grondslagen voor 'profit-center accounting' (/no«e, 1982:39).
'Threefold' bij Scnwarz betekent het volgende:
1) Voor transacties in de periode 1 januari-30 september de /tó/iaa/ue me/node toepassen;
2) Voor transacties in de periode na 30 september tot 31 december de Du/tii mef/iode
toepassen (deze methode werd gekenmerkt door het gebruik van een gesplitst grootboek, een deel voor goederen en een deel voor schuldverhoudingen);
3) Het samenstellen van geconso/jdeerde yöaroverzic/rte/i per het einde van het jaar.
Het eerste Amen'jfcaa/ue ooe/: waarin een hoofdstuk over dubbel boekhouden is opgenomen, is ToKng Man's Companion' (1737). De auteur van dit werk is onbekend.

5.2.4 i4/rernüineve i/ifórprefarfe va/z <ie o/jrwiMe/m^ va/i

Sfevm merkt in een van zijn boeken op dat een van zijn vrienden, een historicus, na het
doorlezen van zijn manuscript beweerde dat eenzelfde of in elk geval een zeer goed
vergelijkbare vorm van het door hem beschreven dubbel boekhouden reeds gangbaar was
in de tijd van 7w/j«s Caesar (110-44 v. Chr.). Dit is een eerste aanwijzing dat het dubbel
boekhouden reeds lang voor Pario// in gebruik was.
Wanneer, zoals algemeen wordt aangenomen, de ontwikkeling van het boekhouden
parallel is opgelopen met de ontwikkeling van de handel, ligt het voor de hand de bron
van boekhouden daar te zoeken waar voor het eerst handel bloeide. De eerste handelaren
waren de Arabieren die vervolgens de Egyptenaren de eerste beginselen van het handeldrijven leerden (yame_y, 1980:84). De bekende oriëntalist A/ejtanaer //amiV/o/i stelt dat
Venetië, zijnde de handelspoort van Europa van destijds, de methode van het dubbel
boekhouden moet hebben geïmporteerd van de handeldrijvende Hindoes uit India.
"We wow/d remar/t r/uw f/ie Ban/ans o/ /nd/a «avefteen,^o/n f/me im/ne/nor/a/, /n possess/on
o/rne /nerftod o/"ooofc-jteep/ngfeydowfe/e-enfry ..." (7/awri//on in yamev, /980:87).
Met name in India zou het Bani-Ar/iafa sys/ee/n, een op dubbel boekhouden geënt systeem,
al vele eeuwen zijn gebruikt.
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'77ie Zto/w-iWuwa is a aoKWe-enrry system o/fcooibtee/H/ig rnar predates r/ie 7/a/ian' mer/iod
cewmr/es' (La// Mgam, 79<S6./4S).
. . ...-„^ .-,. ...,,
•••...-. •
Het Bahi-khata'* systeem wordt vandaag de dag nog in India toegepast en heet 'Bahikhata, Mahajanor Deshi-Name'. De ontwikkeling van het systeem ligt in de periode 200
voor en 200 na C/ir. Het traditionele systeem van onderwijzen in India, kennisoverdracht
van mond tot mond, zou er toe hebben bijgedragen dat de kennis van het Bahi-Khata
systeem lang tot slechts enkele volkeren is beperkt gebleven. Het systeem, waarbinnen
een gedetailleerde resultatenrekening werd opgemaakt, is voor die tijd zeer geavanceerd te
noemen. Diverse dagboeken en subgrootboeken waren in gebruik zoals ook, bij kleinere
ondernemingen, gemengde grootboekrekeningen. Voor inkopen en verkopen hield men
soms aparte dagboeken bij, maar het was niet ongewoon om deze in het kasboek op te .
nemen'* zodat ze niet in de vergetelheid zouden geraken. Elke dag werd met een
nieuwe pagina begonnen waarop de transacties van die dag werden geregistreerd. Boven >
de datum werd bovendien een verwijzing opgenomen naar de een of andere favoriete
;
yogi. Vergelijkbare opschriften, zoals bijvoorbeeld 'in de naam van God en Winst',
kwamen later ook bij de Italiaanse methode voor. -=Er wordt bij historisch accountingonderzoek nogal eens 'gezondigd* tegen het 'dubbel'
van dubbel boekhouden. Het gebruik van debet- en credit-kolommen of enige andere
vorm van bilateraliteit zoals het tweemaal invoeren van het bedrag behorend bij elke
transactie, betekent nog geenszins het bestaan van een dubbel boekhoudsysteem (Scorg/e ;
en C/iandran, 1992:96). Debet en credit zijn niet strikt gebonden aan een 'dubbel'
boekhoudsysteem. Ook in enkel boekhouden gebruikt(e) men veelvuldig debet- én credit-;
kolommen. De belangrijkste reden hiervoor is vermoedelijk dat men snel over het saldo ?
wil(de) beschikken van personen die zowel als klant en als leverancier fungeerden
,>
1977 pag. 34)"\
... ^
. , „ . . „ „ „ , , , , ;.. ...
,..._-,s«v; ,, ,: •• • u<

3.2.5
De relatie tussen economische ontwikkeling en ontwikkeling van het boekhouden wordt
onder andere door de bekende Duitse econoom en historicus Somoar/ (1863-1941)
r-i;
'* 'Bahi' staat voor 'bockhoudbocken'. In het systeem is debet 'Nam' en credit 'Jama'.
" Dit gebeurde zowel bij de uitgaven als bij de ontvangsten zodat het administratieve kassaldo nog altijd zou overeenstemmen met het werkelijke kassaldo.
" In deze zin is 'triple-entry' accounting dan ook misleidend omdat deze naamsaanduiding de procedurele aspecten
(hel drie keer invoeren van een getal) accentueert. Veel meer dan om een procedurele aanpassing gaat het bij tripleentry accounting om een concepm«/e uitbreiding van het alom in de accounting toegepaste dubbel boekhoudmodel.
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beschreven. Volgens 5omZ?arf zou de geschiedenis bij afwezigheid van dubbel boekhouden een geheel ander verloop hebben gehad.

;"•>

"Capifa/ism WJ//IOM/ doMi/e-enfry èooit-iteepi«^ w s/mp/e inconceiva6/e. 77iey ZioW toge//ier OÏ
/orm and maffer. .4nd one may jWeed dowpf wnefner capita/ü/n /uw procured in douMe-enfry
fcoojfc-&eepmg a fooi wnicn acfivafes IK /orces, or wAcf/jer douo/e-enfry ooojt-/teepin^ /uw ,/ïrsf
given rise fo capifa/ism ouf o/ IK own /i.e. rariona/ and sysfema/icy spim" ('«/wpraayt van
• s^.!-,tó*"->
,
verraa/d door Ja/ne?, 7959:725). > >•*s - ^ i ;'ï
In zijn 'verheerlijking van het boekhouden' gaat Somèarf heel ver.
"Die do/?pe//e Bwc/i/uz/fMng JSÏ aiw dewue/oen Geisfe geooren wie die Sys/eme Ga/i/eis «nd
Newrons, wie die Lenren der modernen AViysiJt wnd C/iemie. t/nd wird sc/ion - ic/i mëc/rte
sagen - oei rein ösfAefiscner Bewermng in der Taf die doppe/fe Bwcnna/wng nic/zf o/ine
'
Sraunen und Bewunderung oefracn/en itónnen a/s eines der )t«nsfvo//sfen Geoi/de des
wunderreic/ien Gesfa/fungs-ver/nögens der europaisenen Menscn/ieif" ("ui/s/jrayten van
r, opgenomen door Lisfer, 7985:229-250). w (••:«.• •.<>••»• •••
. . .
bestrijdt overigens de stelling van So/nèar/'^ en vindt dat deze ver overdrijft. De
meest perfecte boekhouding maakt immers van iemand nog geen bekwaam handelsman.
Lis/er stelt dat 5om/j?ar/ het boekhouden wel degelijk voldoende kritisch tegemoet trad.
Bepaalde zinsneden van Somèarf zouden uit hun verband zijn gerukt en bovendien
verkeerd zijn vertaald. Som6arr zelf wijst in zijn werk 'Der woderne /Capira/iswiMs'
regelmatig op de beperkingen van boekhoudkundige systemen (Lisfer, 1985:229).
•
Maar ook £«c/:en, Wefter en Sc/iMwpefer zien in de historie een causale relatie tussen "
economische ontwikkeling en kennis van het dubbelboekhouden (/fdwards, 1987:17).
Ewc&en (1891-1950), een bekend Duits neo-liberaal econoom, verklaart dat de ontwikkeling van Noord-Duitsland pas zo laat op gang is gekomen mede door de onbekendheid met de methode van dubbel boekhouden. En Goefne laat zich in 'Wi/Tie/m Meis/ers
r/iea/ra/isc/ie Sewfang' (1773-85) al niet minder positief uit over het dubbel boekhouden.
"We/cne Vorrei/e gewdnrr die doppe/re ÖMcna/fMng dem Afaw/manne.' £s isr ein* der scnönsren
£r/zndungen des mensen/icnen Geisfes".
••A-'.' .*:'"-''fty."":• "':•'•••
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T e n / / a v e spreekt steeds van Sombani.
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Ccry/ey (1895) spreekt over het boekhouden als:

c

••-•••

:•

"... one o/rne rwo per/eer sciences" f/n: Cooper en 7(ozmers£y, 7992:4).
Ook £/zinga schetst op treffende wijze de relatie tussen economische ontwikkelingen en
de stand van het boekhouden.
"7/er rauwe veroand russen ooetnouden en economisene gesc/i/eden/5 ipr/ngf voor «ede/- /n
nef oog, d/e ner ooe/t/ioi^en n/ef s/eenrs /ten/ a/5 een feennisen sysreem, doen in zyn verseni//ende vormen de weers/?iege//ng zier der oednj/irecnnieit van de periode, waarin deze vormen
tor onrw/tofce/ïng jfcwamen. De oenoe/ren van ner oedry/s/even seniepen immers creeds weer de
vormen van ner reennisen 5>>sreem" (Tïizinga in Ten Wave, 7975:70)
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Meer recent in dit verband zijn de uitspraken van ATe/fy en Sp7cer met betrekking tot de
huidige crisis van de management accounting (zie hoofdstuk 4).
is wrecking American owsiness. 7/we're going to remain comperirive, we've
/o cAange o«r rarnng ^ / « m r ('ATe//y,
5p/cer schrijft het verlies aan concurrentiekracht van de Westerse industrie voor een
belangrijk deel toe aan het falen van de management accounting (1992:65). In ieder geval
is duidelijk dat het boekhouden en in meer brede zin de accounting een belangrijke
invloed heeft gehad en nog steeds heeft op economische ontwikkelingen'^. Het is ook
duidelijk dat dit in sommige gevallen als een stimulerende en in andere gevallen als een
remmende werking is ervaren.

3.3 Van boekhouden naar cost accounting
In 1602 wordt in Nederland de (Verenigde) Oos/-/m7ijc/ie Compagnie (V.O.C.) opgericht.
Deze organisatie trok risicodragend kapitaal aan in relatief kleine coupures. Iedere
'goklustige' kon meespelen. In plaats van samenwerking voor een bepaalde zeereis
ontstond nu samenwerking voor een onbepaalde periode en zo werd het 'going concern'
geboren. De bescherming van de geldschieters was nog maar zeer beperkt. In het
handelsvest (charter) van de V.O.C, was bepaald dat er geregeld elke 10 jaar een
'generale' afsluiting moest komen. In £nge/and was het Cromwe/7 die in 1657 het charter
van de Londense O.C. veranderde en de verplichting oplegde om elke 7 jaar, daarna elke
3 jaar, de balans op te maken. Deze balansen moesten voor een ieder ter inzage liggen.
' Ook Gorbatt/ov wees op het belang van het ontwikkelen van een bockhoudcultuur voor zijn economische
hervormingen. Hij sprak in dit verband van 'statistici' en 'volledige bedrijfscalculatie' (1987:101).
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Dit systeem werd later uitgebouwd doordat de aandeelhouders een deskundige konden
benoemen ('auditor') voor het controleren van de overgelegde balansen)'^. Hieruit is
uiteindelijk het (openbare) accountantsberoep geboren.
--••""'- -^ •*»*
;
In Fra/wfcryJfc wordt voor het eerst in 1673 wettelijk geregeld (in de 'Ordonnance de
Commerce') dat bepaalde bedrijven om de twee jaar een balans moeten publiceren waarin
de eigendommen worden gespecificeerd.
In 1776 verschijnt het boek van Adam Smün 'An Zngu/ry mfo f/ie Atawre ami CöHse.ï o/
f/te WeaWi o/A/att'ons'. Hierin beschrijft 5mi7/i hoe door arbeidsverdeling belangrijke
efficiency-voordelen kunnen worden behaald. Deze arbeidsverdeling en hiermee gepaard
gaande specialisatie doen de behoefte aan coördinatie toenemen. En coördineren is met
name een informatieprobleem en zo kunnen oedryven worden gezien a/5 op/ossingen van
deze /n/ormarieproWemen (Do«ma en Scnreuder, 1992:3,48)^*. En binnen bedrijven zijn
informatieproblemen voor een belangrijk deel op te lossen met behulp van accounting.
Het onWfaan van cosf accounting kan worden teruggevoerd tot het begin van de negentiende eeuw '. Nog niet gehinderd door wettelijke voorschriften inzake de externe
berichtgeving maakt accounting in de periode 1800-1920 een bloeiperiode door. Pas in de
jaren hierna is de primaire functie van accounting geworden het voldoen aan de externe
publikatievoorschriften (/onnson en Afap/an, 1987:xii).
De accounting heeft zich zoals gezegd pas in het begin van de negentiende eeuw losgemaakt van het boekhouden. In deze periode ontstaan belangrijke waardering.yvraa£.yjMiW:en
waarmee de verwerking van financiële gegevens een nieuwe dimensie krijgt. Voordat
men gegevens kan vastleggen (de reg/sfrafie), dienen thans veel meer dan voorheen
waarde-oorde/en te worden geveld. De 'ontkoppeling' van waardering en registratie had
alles te maken met de industriële revolutie en de opkomst van de grote hiërarchische
ondernemingen. De afschrijvingsproblematiek doet zijn intrede en met name ook het
toerekenen van kosten aan delen van het produktieproces (casu quo afdelingen) wordt van
belang in het kader van de bedrijfsbeheersing.
Volgens Litt/e/on is dan ook de cow accoun/ing een prodi/fa van de indurtrii'/e revo/ur/e
'i4ccoun(' is afgeleid van hel Latijnse woord 'audire' wat staat voor 'luisteren naar'. Vroeger bestond controle
met name uit het voor de principaal in de aanwezigheid van getuigen hardop voorlezen van de door de agent
bijgehouden stukken (een voor de hand liggende procedure in een gemeenschap waarin men nauwelijks kon
schrijven noch lezen). '.4uditór' (controlerend accountant) is hiervan afgeleid. Tot de elfde eeuw werden financiële
gegevens bijna steeds mondeling verstrekt en dienen geschreven documenten tot niet meer dan aanvulling (De V n « ,
1985:5-6).
Ook de mrerne structuur van bedrijven, bijvoorbeeld de mate van decentralisatie, wordt in belangrijke mate
bepaald door informatie-problemen (/fap/an en /Wfa'/ison, 1989:526).
Ook bijgedragen tot de ontwikkeling van accounting in de achttiende en negentiende eeuw heeft de omstandigheid
dat het in onderwijsinstellingen gebruikelijk werd de prestaties van studenten in getallen uil te drukken (//asfa/i en
Macve, 1988:54).
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(L/M/efon, 1933:321). Cost accounting vindt rond 1800 zijn oorsprong. Een verklaring
voor het ontstaan van cost accounting in deze periode kan worden gegeven door te
refereren aan de rrarwac/ieAro^ren-z/ieone zoals door MZ/janwon (1975) opgesteld.
Wï///a/ru0n ziet markten en bedrijven als twee alternatieven voor het coördineren van
activiteiten en transacties. Op markten zorgt het prysmec/iani.yme (beïnvloedt door onderhandelingskrachten) voor de onderlinge coördinatie van vraag en aanbod. In een bedrijf is
deze economische coördinatie de taak van het management en vindt deze plaats op basis
van autoriteit. Via p/a««/«g worden doelbewust de over meerdere personen verdeelde
activiteiten onderling afgestemd. Voor het verzekeren van de medewerking van bij de
uitvoering van de planning betrokken partijen zal het management contracten afsluiten.
Het management zal er op moeten toezien dat deze afspraken ook daadwerkelijk worden
nagekomen. Aan beide alternatieven, markten en bedrijven, zijn kosten verbonden en
derhalve dient er een keuze te worden gemaakt. Wanneer de kosten van produktie
vermeerderd met de kosten van de produktie-coördinatie (transactiekosten) minder
bedragen dan een markt-transactie voor een produkt of dienst zou kosten, zullen activiteiten en transacties binnen bedrijven worden uitgevoerd. Hiermee is meteen de 'raison
d'etre' van bedrijven verklaard^. Een onderneming zal dus groeien tot het moment dat
de kosten van externe coördinatie van activiteiten door de markt minder bedragen dan de
voordelen van interne coördinatie van deze activiteiten door het management.
De transactiekosten-benadering van M///amjon is gebaseerd op Coase (1937). Deze
stelde dat het management van een bedrijf continu op zoek zal zijn naar nieuwe winstkansen. Een onderneming zal dan zolang doorgroeien totdat de marginale kosten van het
vinden van nieuwe winstkansen intern in de onderneming méér bedragen dan de kosten
van het vinden van nieuwe winstkansen extern in de markt. In bedrijven wordt een aantal
niét-markt mechanismen gebruikt zoals contracten, standaards en verslaglegging, om in
het geval van informatieproblemen waardoor markten niet goed kunnen functioneren, toch
tot een efficiënte allocatie van middelen te kunnen komen (Aap/an en Ar&mson,
1989:524).
Vóór het industriële tijdperk vond de bulk van de transacties extern (op de markt) plaats
en werden nog nauwelijks lange-termijn investeringen gedaan. Derhalve was er nog
weinig behoefte aan interne berichtgeving en kon in alle opzichten goed worden volstaan
met het externe berichtgevings-systeem (Kap/an en Aflt/ruon, 1989:2).
Met de opkomst van investeringen in duurzame activa ontstaat tevens het probleem van
de 'accruals': hierbij moest een keuze worden gemaakt met betrekking tot het al dan niet
activeren van de uitgaven voor een actief. Met deze 'accruals' en het hiermee samenhan-

** Soms worden beide coördinatie-mechanismen verenigd, zoals in grote bedrijven waar i/irer/ie
interne iapi/aafrwi'-fren en in/cr/ie mari/en voor /uj//fa6ri'fcMen «n/o/d/e/«/en kunnen bestaan. Wanneer bijvoorbeeld
het corporate management de investeringsvoorstellen van divisie-managers coördineert, neemt het de functie van de
kapitaalmarkt over.
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gende vraagstuk van de bepaling van het resultaat over een bepaalde /?«n'orf« deed
accounting zijn intrede (fle//, 1986:10). Door de aanzienlijke investeringen in duurzame
produktiemiddelen zijn de ondernemingen als het ware gedoemd hun produktie te
continueren en in de toekomst te kijken. De belangrijkste taak van cost accounting was
het bepalen van de kosten voor de verschillende tussen- en eindprodukten en het meten
van de efficiency van het conversieproces ('conversion accounting').
Verdere vooruitgang in de cost accounting werd geboekt in samenhang met de 'sc»c«/»yïc
managernen/'-beweging van 7a>>/or. De standaardkosten- en standaardkostprijs-calculatie
doen hun intrede omdat er normen beschikbaar kwamen voor bestede arbeid en verbruikte
grondstoffen.
Door de investeringen in produktie-machines konden de voordelen worden genoten van
produktie op grote schaal ('economies of scale'). Veel meer dan voordien werden
transacties mfern uitgevoerd in plaats van extern op de markt. Hiermee ontstonden grote
hiërarchische organisaties, zoals in de textiel, in de staalbouw en in de spoorwegen. Bij
gebrek aan een marktprijs als objectieve vertaalslag van de gevolgen van een transactie
werd de cost accounting aangegrepen om een prijs te bepalen voor de 'interne output'.
Voor het eerst werden nu e;t-anre gegevens verzameld en verwerkt.
Standaard-tarieven, standaardkostprijzen en budgetten doen hun intrede zodat de prestaties
van medewerkers kunnen worden geëvalueerd om zodoende de interne processen beter te
kunnen beheersen. 'Un budget, c'est un monsieur' wordt (in dit kennelijk nog niet
geëmancipeerde tijdperk) een slagzin. Tot aan het eind van de 19e eeuw hield accounting
zich nog niet bezig met het toerekenen van constante kosten aan produkten en/of
perioden. Het ging voornamelijk om de loonkosten en om de kosten van de grondstoffen.
In het begin van de twintigste eeuw werd bovendien meer aandacht gevraagd voor de
yinanc/a/ accoun/mg omdat bedrijven meer en meer voor hun investeringen een beroep
gingen doen op kapitaalmarkten. Vanaf 1900 verlangt de New York Stock Exchange dat
alle genoteerde ondernemingen jaarlijks financiële overzichten publiceren. Tot 1933 was
het management min of meer vrij in het bepalen van de openbaar te maken gegevens.
Daarna hebben zich allerlei instituten en organisaties met de vormgeving van de publicatieregels bezig gehouden (zoals de Security Exchange Commissie -SEC- en accountantsverenigingen)^.
Volgens L(7//e(on is cost accounting slechts een bijprodukt van financial accounting. De
opkomst van moderne ondernemingen met wijd verspreid aandelenbezit, alsmede menige
crisis op aandelenbeurzen, deed de vraag naar gecontroleerde financiële verslagen
aanzienlijk toenemen. Deze overzichten werden opgemaakt op basis van conservatieve
Tegenwoordig kan het proces van 'standard setting' als een 'po/i/ie*' gebeuren worden bestempeld omdat in een
democratische selling met diverse belangcn(grocpcringen) rekening dient te worden gehouden (BW/taoui, 1992:10-
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regels (onder andere historische kosten, wel 'once upon a time accounting' genoemd)
waarbij objectiviteit en controleerbaarheid voorop stonden hetgeen ten koste ging van de
relevantie van de gegevens. De te publiceren gegevens moesten via het boekhoudsysteem
kunnen worden teruggevoerd op de oorspronkelijke transacties (de zogenaamde mfegra/iee/s). Waarden werden zo accuraat mogelijk vastgesteld per aggregaa/ hetgeen ten koste
ging van het bepalen van de kosten per individueel produkt (Ezzame/, //osfc/n en A/acve,
1990:156). Het gaat in de externe berichtgeving om het bepalen van de kosten van de
verkopen voor het bepalen van het verkoopresultaat ('period matching') en niet om het
bepalen van de kosten per verkocht produkt voor bijvoorbeeld het stellen van prijzen
('product matching'). Hierdoor heeft het begrip 'indirecte kosten' ('overhead costs') in de
externe berichtgeving een geheel andere inhoud dan in de interne berichtgeving. Als het
ware veronderstelt de externe berichtgeving wat de bepaling van de omvang van het
resultaat betreft een homogeen producerende onderneming, een veronderstelling die
realiteit was in de periode dat de cost accounting zich ontwikkelde. Menig historisch
accounting onderzoeker gaat uit van deze relatie 'cosf acco«nn>ig-exrcrne ber/c/ifgev/ng'
n, 1933).

..-.,.
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De vraag naar gecontroleerde financiële berichten neemt ook toe wanneer managers meer
en meer worden beloond op basis van de bereikte resultaten.
accou/iring repom wad come to serve ay a ftasw/or manager/a/ co/?ipeM5ario/i fry
f/»e end o/r/ie nmeree«f/i cenfury" (Wa/sc/i en Sfewarr, 7957:4,).

Uiteindelijk gingen de meeste bedrijven er toe over -waarschijnlijk uit efficiency-overwegingen - slechts één systeem te gebruiken. Managers gingen de interne activiteiten op
basis van dezelfde gegevens beoordelen als de gegevens die werden gebruikt voor de
externe berichtgeving. Omdat in deze fase de meeste bedrijven nog slechts weinig
verschillende soorten produkt voortbrachten, was dit een acceptabele procedure. Slechts in
enkele landen, waar onder Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk, volhardde men in het er
op na houden van twee gescheiden systemen (misschien dat dit samenhangt met de
cultuur in deze landen dat alles zo precies mogelijk - 'haargenau' - moet worden
vastgesteld).

3.4 Van cost accounting naar management accounting
Het ontstaan van de huidige management accountingpraktijk kan worden teruggevoerd tot
de opkomst van de verticaal geïntegreerde en gediversificeerde ondernemingen aan het
begin van de 20e eeuw (Kap/an, 1984:396). DMPO/J/ en Genera/ A/ofors zijn de eerste
voorbeelden van deze mM/ft-prcKMr produceretóe otóerwemmgeH. In deze periode wordt
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door Brown het alom bekende DuPont-schema ontwikkeld waarbij een nadere specificatie
wordt gegeven van /ie/ remfemenJ op /ie/ gemvesfee/ïte vermogen zodat beter inzicht
wordt verkregen in de drijvende winstkrachten.
<-.'
> «v ?*'i
^
"... rne /Hosr important a«d c/idMr/«g wiawagc/ne/i/ accounft'ng /nnova/fo/i was fn« rcrurn-ortinvesrme/tf (/?O/) mearwre" (Aap/an en A/Art/uo/i, 7959:6,).
De nieuwe rentabiliteitsmaatstaf maakte het mogelijk dat managers het beschikbare
kapitaal konden toewijzen aan de meest winstgevende divisies.
De behoefte aan een uniforme financiële maatstaf bij managers van geïntegreerde en
gediversificeerde bedrijven, deed management accounting de grenzen van cost accounting
(zoals ontwikkeld in de homogeen producerende bedrijven in de negentiende eeuw),
overstijgen. Wat tot dan toe niet belangrijk was, wordt de belangrijkste taak van management accounting: nef fopa/en van de /to^rpnyzen voor de d/verse soorten produ&en en Zier
bepa/en van de re/evanfe fowfen voor öepaa/de
Z/orngren drukt het onderscne/d rtmen cosf acco«nnng en managemenf accounf/ng (of
managerial accounting zoals het in Noord-Amerika wordt genoemd) als volgt treffend uit:
"Zn an earaggerafed sense, fne cosf accountants ma/n nw'ssi'on nu'gnr nave fceen dep/c/ed as fne
purswjf o/ aèso/are friir/i, wnere frurn was de/ïned m fer/ns o/geHing as accwrare or precise
cosrs as poss/We... Wni'/e /n /nanagemenf accoMnHng r/ie r/zeme o/ 'di/ferenf cosrs/or dij5%renf
purposes' was srressed -a preoccupation w»n/ïndjng condm'ona/ frurn" (//orngren, /975:9/0).
De beperkingen van de 'absolute truth' benadering met betrekking tot gedragsaspecten en
de volharding inzake de vraag naar zekerheid (controleerbaarheid) in de externe berichtgeving worden als hoofdredenen genoemd voor het afsplitsen van de interne berichtgeving van de externe berichtgeving (Van de Poe/, 1986:23). De 'conditional truth approach' zit op dezelfde lijn als wat C7ar& bedoelde met zijn uitspraak 'dijkeren/ cosw/or
dijkeren/ purposes'. Het betekent dat er in management accounting studies en analyses
van kosten moeten worden uitgevoerd die geen deel uitmaken van het boekhoudsysteem
en niet tot de standaardprocedures behoren.
Van 1925 tot 1945 werd er relatief weinig binnen management accounting veranderd.
Genoemd moeten in elk geval worden:
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1) De introductie van het denken in oppor/Mniïy ^otfen door Coa.se in de jaren ' 3 ( r \
'
2) Het gebruik van de interne ren/evoer mer/iode (contante waarde methode) bij het -<^vw
beoordelen van investeringen zoals geïntroduceerd door Dean.
••" '3) De toepassing van de gedachte van 'overwint' ('residual value') in het begin van de
jaren '60, voor het eerst binnen Genera/ £/ecfn'c Company. Hierbij wordt op de
gerealiseerde winst een bedrag in mindering gebracht voor financieringskosten. Via
deze 'aanpassing' van de ROI-methode voorkwam men dat managers projecten zouden
afwijzen die, alhoewel ze meer rendement opleverden dan de gemiddelde totale « *'-s
vermogenskostenvoet, minder rendement genereerden dan het gemiddelde rendement
op de reeds lopende investeringen.

Inmiddels worden de veronderstellingen van het neo-klassiek economische raamwerk
>
waarop het accountingonderzoek in de jaren '50-'60 in hoofdzaak is gebaseerd, steeds ->
meer bekritiseerd. De invloed van informatiekosten, de invloed van onzekerheid (onge- '•
structureerde probleemstellingen), het principe van de begrensde rationaliteit van de
beslisser en de invloed van mogelijke belangenconflicten tussen principaal en agent
krijgen steeds meer aandacht. n* -s,/--i:-i---.'»r. • *;•..;-"*«<- > ,!•••.- -a si»*. *.,->« *^W,H'V.V
Naast deze ontwikkelingen binnen management accounting is er ook vanaf de jaren '20
een trend waar te nemen in beheersings-systernen in het algemeen: het vak management
con/ro/ komt tot leven. Met name Anfnony pleit voor een geïntegreerde aanpak ten >v
aanzien van coördinatie-mechanismen en hij presenteert hiertoe een hiërarchisch kader.
Einde 60'er jaren wordt de gedachte van de 'jn/ormaf/on economics' in accounting ^
geïntroduceerd, met name door Dems&i en Fe/fnam. De basisgedachte hierbij is dat er
geen a priori informatiebehoefte bestaat en dat rekening moet worden gehouden met de -I
kosten van de gegevensverwerking die noodzakelijk zijn om te voldoen aan informatie- :
behoeften. Ook de agency-r/ieorie die in het begin van de jaren '70 tot ontwikkeling
komt, kan als een belangrijke ontwikkeling in de management accounting worden gezien.
Met het verschijnen van drie belangrijke artikelen ziet Be// 1968 als een cruciaal jaar in het denken van en over accounting (Be//, 1986:18). Het eerste artikel van Fe/fnam
bevestigt de infomnatiecontext waarin accounting opereert. Fe/r/iam pleit met name voor •
het opnemen van 'anricipa/ory da/a' (Fe//nam, 1968:692). Het tweede artikel betreft dat
van Beaver, Aenne//y en Voss die nog verder gaan dan Fe///iam door te stellen dat
accoMn//ng ZJC/I m noo/dzaa& met ejc anre gegevensverwerking d/en/ öezi'g re «ouden
•
(Beaver, ATenne/fy en VOM, 1968:680).
De derde in dit verband van belang zijnde publikatie is die van Ba// en Brown die stellen
** Ook opportunity kosten kunnen gewoonlijk niét aan een boekhoudsysteem worden ontleend, omdat het kosten
betreft van transacties die mW zijn uitgevoerd.
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dat de bruikbaarheid van accountinggegevens empirisch zou kunnen worden vastgesteld
door na te gaan in hoeverre kapitaalmarkten op de publikatie van deze gegevens reageren.
Met genoemde publikaties wordt definitief de weg ingeslagen van de 'decision-usefullness
approach' en wordt accounting als een 'informatiesysteem' gezien. Concreet betekent het
een uitbreiding van het paradigma van accounting omdat thans ook gedragswetenschappelijke aspecten, informatietheorie en informatie-economie, beslissings-theorie en organisatie-theorie (zoals agency-theorie) mede onderwerp van studie zijn.
Het artikel van Ba// en Brown slaat tevens de weg in van het empirisch onderzoek^.
Dit in tegenstelling tot het deductief-analytisch normatieve onderzoek zoals tot dan toe
gebruikelijk was (zijnde een goed oud-Grieks gebruik). Ma/fm/c/i stelt dat het begin van
systematisch em/?imc/i onderzoek in accounting kan worden teruggevoerd tot Ar&ym
(1952) en met name gestimuleerd is door het werk van Cyerf en Marc/i uit 1963 - '/\
Benav/ora/ T/zeory o///ie Firm' - (A/atte.s.sicn, 1980:168). De accounting heeft het advies
van Ga/i7ei (1564-1642), 'vader van alle moderne wetenschappen', wel erg laat opgepakt^.
•*•••
In dit verband kan de vraag worden gesteld: Wïe zyn de veromfemeWe geftn/jfcers van
accoun/inggegeveAts? In het gezaghebbende werk van Edwards en Be// zijn de gebruikers
de managers. Edwards en Be// zien als de belangrijkste functie van financiële berichtgeving het in staat stellen van beoordelingen ac/j/era/.
='••-''•"• ! •
"""
''
In de niet minder belanghebbende werken van Sfer/mg en C/iamèerj worden managers
eveneens als de belangrijkste gebruikers van accountinggegevens verondersteld (Fraser en
A/oèes, 1985:146). S/er/ing en Cnam£er.s evenwel zien als hoofdfunctie van management
accountingsystemen het ondersteunen van beslissingen waardoor een e* ante dimensie aan
het systeem wordt toegevoegd.
••-••
v
•••-••.
Bromw/c/i onderschrijft de stelling van 5fer/mg en C/iam/?er5.

rtg, co/uervafive, OÏ o/yccf/ve aï possife/e and ju/y'ecr ro star«fory and ofner

Empirisch onderzoek levert vaak interessante gegevens op, mei name ten aanzien van de roepotti/ig van
accounling-methodcn en -technieken. Zo bleek in een recent onderzoek in de Verenigde Staten dat de meeste hightech bedrijven geen enkele vorm van standaardkostcn-calculatie toepassen vanwege de korte levensduur van de
produkten. Indien de verwachting is dat economische groei met name in deze sector moet worden gerealiseerd,
zullen nieuwe relevante accountingmcthodcn en -technieken moeten worden ontwikkeld die aan deze nieuwe omstandigheden tegemoet komen. Overigens bleek ook in het bedoelde onderzoek dat regressie-analyse niet of
nauwelijks werd toegepast voor het analyseren van de variabiliteit der kosten (de boekhoudkundige indeling weid
gevolgd) alsmede de sporadische toepassing van direct costing (Cor/üct, Cooper en Wi/son, 1988:42-43). Deze
laatste bevinding is in tegenspraak met Afap/ans bewering dat in de Verenigde Staten kwantitatieve methoden meer
en meer in de praktijk worden toegepast (Kap/a/i, 1981).
Ca/j'/ei hield vurige pleidooien voor het verwerven van kennis en inzichten via waarneming in de praktijk
(observatie).

'.

" '
•.-/.»-.
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regu/anon. A/anagemenf acco«nfi>i^ /s/ufMre-or/enrafed, JJ dynamic, produces/orward
/oo/t/ng ./ïgures and is /neanr to 6e decision and con/ro/ re/evanr, s/iou/d norfeetooconcerned wi'rn oÉyecriviry and w nor genera//}» suiy'ecr to exrerna/ regn/arion. Financia/ accounting
« oac)fcward-/oo/:ing and jacrj/ïcei decision re/evance/or oiyecrivjry"

En Aferfn/c& merkt in dit verband over het FASB conceptual framework op (dit 'framework' wordt besproken in hoofdstuk 5):
"Even f/ie MSB's conceprua/ /rcwneworifc acfcnow/edges fraaïriona/ /inanc/a/ 5fafe/nen» are
use/u/ on/y to fne exrenr rney ne/p dwcern frends andpred/cf/«wre" (7992:557^.

De /?e5earc/i Board o/" T/ie /nif/t«re o/ C/iar/ered Accownfantt in £n^/and and Wa/e5 en
het /?esearc/i Comm/r/ee o/ fne 5CO»IJ/I /ni/ifMre hebben in het rapport T/ie/«f«re 5/iape
o//inanda/ reporte' (1991) voorgesteld om aan de traditionele jaarrekening een apart
overzicht toe te voegen dat betrekking heeft op de foetawwf van de onderneming. In dit
'Sfafemenf o/Twrure prospecte' zou een samengevatte geprojecteerde balans, resultatenbegroting en een begroot cash flow overzicht dienen te worden opgenomen. Het 'Sto/emen/
o/Tw/ure propectt' zou zich minimaal over het komende financiële jaar dienen uit te
strekken en mogelijk over een nog langere periode. Misschien is triple-entry accounting
wel het meest geëigende vehikel om tot implementatie van een dergelijk concept te
komen.
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7s rnere no ofner way to dwc/o5e ^ m r e corporare prospecw to /ne /narikef? /s f/iere a way to
exp/a/n to f/ie marfcet rnar w/i/Ve ouarfer/y earning are down, r/i« «
/KM decided nor to de/ay worf/iw/Ze invesf/nenrs?' f/990:3i0>.

3.5 Samenvatting

•>

,

-<''.-.>•.•

Zoals in dit hoofdstuk is geschetst, is de ontwikkeling van management accounting die
van enkel boekhouden naar dubbel boekhouden, van dubbel boekhouden naar cost
accounting en van cost accounting naar management accounting^.
.,:>.-,, *.-:•>.-

schetst op schematische wijze hoe de /ïnöncia/ accoMnf/ng zich na Pario/i in de
visie van /^u/in heeft ontwikkeld (Cuj/img, 1985:17).
" Lo/i onderschrijft dit drieluik: "... management accounting evolved from the techniques of cost accounting developed in England in the late nineteenth century. Cost accounting developed because the double-entry system of bookkeeping in factories could not provide the owners with relevant information on product costs" (Xö/i, 1991:19).
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1) 76e eeuw. Slechts beperkte wijzigingen worden in de Italiaanse methode doorgevoerd.
Door het toenemen van het aantal transacties bestond het gevaar dat het journaal en
het grootboek te snel zouden vol geraken. Ook probeerde men detailgegevens in het
grootboek te vermijden. In deze periode neemt dan ook /zef geörutó van dagboeken en
jMègroofboe&en een vlucht. Op deze manier worden thans in het journaal en grootboek
geaggregeerde gegevens verwerkt.
2) 7 7e-78e ee«w. Openbare periodieke financiële verslagen worden gebruikelijk, onder
andere door de opkomst van de Oost-Indische Compagnie. Er ontstaat de behoefte aan
confro/e van de overgelegde stukken en concepten als continuïteit, periodiciteit en
accruals doen hun intrede. De wijze van administratie (inclusief herwaardering) van
vaste activa wordt een belangrijk item. Wanneer het dubbel boekhouden ook in andere
dan commerciële organisaties wordt toegepast, ontstaat de eerste kritiek. Dit geeft
aanleiding tot theoretisch onderzoek. .: -rfj n":-xr • .-•••
\ ? : . " ^ ' • <?p^ *•"
3) 79e ee«w. Diverse afschrijvingsmethoden worden ontwikkeld. Ten gevolge van de
industriële revolutie wordt het produktieproces middelpunt van administratie. Vanwege
de behoefte aan coördinatie-mechanismen voor deze hiërarchisch georganiseerde
processen ontstaat cost accounting.
'
i r y i» •* ^T ; " - *
/*
^'•*
4) 20e eeuw. In deze periode worden nieuwe accounting-methoden en -technieken
..
ontwikkeld voor zaken als inflatie, leasing, pensioenen en immateriële activa.
•
onderscheidt in de ontwikkeling van de /ïnanc/a/ accou/i/mg een viertal fasen
, 1987:9):

.-:=-...,,.

•

.

, - . . •.•••,.,...

•.-..,,...

1) De vóór-fca/?i7a//.sn.ycne per/ode (4000 v. Chr. tot 1000 n. Chr.). Deze periode begint in
Mesopotamië en de Griekse en Romeinse tijd maken er deel van uit. De boekhouding
is voornamelijk een hoeveelheidsboekhouding (enkelvoudig boekhouden) van goederen, dieren en slaven en later geld.
2) De periode van het commerci'é'/e tapifa/isme (1000-1760). In deze periode wordt het
volume van de handel opgevoerd door onder andere kredietverlening en ontstaat de
behoefte aan een geavanceerder boekhoudkundig systeem, w»••"•^.'•'•
3) De periode van het ('ndurfriêVe &api7a/i.sme (1760-1830). In deze periode worden in
met name de textiel-industrie, de staal-industrie en in de vervoerssector de eerste
investeringen gedaan in duurzame kapitaalgoederen. De industrie, meer dan de
landbouw, wordt de belangrijkste bron van welvaart.
4) De periode van het /mande/e £ap<frz/<,?me (1830 tot heden). De investeringen in
duurzame kapitaalgoederen kunnen niet meer uitsluitend via winstreservering worden
gefinancierd en derhalve doen bedrijven een beroep op externe vermogenverschaffers.
Hiermee wordt de kapitaalmarkt geboren. Eigendom en leiding worden gescheiden en
er ontstaat een verschuiving van boekhouden naar 'financiële verslaglegging'.
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De ma/uzgemenf acco««/j«^ kent zijn eigen geschiedenis. Van uit het enkel en dubbel
boekhouden is rond 1800 de cost accounting ontstaan als economische implementatie van
de industriële revolutie. Het bepalen van de kosten en opbrengsten per verslagperiode en
als zodanig het opsplitsen van de totale kosten in 'kosten van de verkopen' (voor de
resultatenrekening) en 'kosten van (onderhanden) voorraden' (voor de balans) was het
centrale accountingthema. De kosten bestonden voornamelijk uit variabele kosten
(grondstoffen en lonen). Ten behoeve van het steeds toenemende aantal interne transformaties dat in de fors groeiende bedrijven plaatsvindt, biedt de cost accounting uitkomst
door het berekenen van een interne verrekenprijs (transferprijs) voor deze activiteiten.
Aan het begin van de 20e eeuw wordt het activiteitenpakket van ondernemingen gediversificeerder en bovendien neemt de internationale handel toe. Het berekenen van de kosten
en opbrengsten casu quo het rendement per produkt, per divisie of per afdeling, per land
of per project wordt een belangrijk item in de management accounting. Aldus doen
kostprijsberekeningen hun intrede. De praktijk van de management accounting floreert,
met name in de VS. Na de jaren twintig gebeurt er feitelijk weinig binnen de management accounting. Wel wordt het belang van foefontsfgmc/ire gegevens in de management
accounting algemeen erkend. Hiermee splitst de management accounting zich definitief af
van de financial accounting casu quo het boekhouden welke retrospectief van aard zijn,
alhoewel natuurlijk het analyseren van historische data een belangrijk onderwerp in de
management accounting blijft. Ten behoeve van het verwerken van onzekerheden worden
in de management accounting technieken en modellen uit de statistiek (zoals regressieanalyse) en waarschijnlijkheidsleer geïntroduceerd (zoals het theorema van floyes). .. • <•*»» *;
De stilstand in de ontwikkeling van management accountingsystemen die we in de jaren
'20-'80 hebben kunnen waarnemen, is deels verklaarbaar uit het overvleugeld worden
door de financial accounting (BOMWÖ, 1992:13). Door de opkomst van de grote (gereguleerde) kapitaalmarkten zagen bedrijven zich genoodzaakt steeds meer aandacht te geven
aan de externe berichtgeving waarmee het interne berichtgevingssysteem naar het tweede
plan verschoof.
Belangrijke ontwikkelingen in de management accounting zoals de recente studies ten
aanzien van 'activity based costing' en 'strategie cost accounting' kunnen zonder meer
aan het voorgaande 'logboek van management accounting' worden toegevoegd (zie voor
een korte bespreking van deze nieuwe ontwikkelingen hoofdstuk 4).
Het boek van 7o/i/wo/i en AVy?/an '/?e/evance Lasf' (1987) is een van de belangrijkste
monografieën over de geschiedenis van accounting. De auteurs stellen met nadruk dat
management accounting niet een vakgebied is dat pas na de Tweede Wereldoorlog tot
ontwikkeling is gekomen. De tweede belangrijke conclusie van hun historische analyse is
dat cost accounting me/ is ontwikkeld om tegemoet te komen aan de normen en voorschriften inzake de financial accounting, zoals bijvoorbeeld Litt/e/on (1933) stelt. Cost
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accounting heeft zijn eigen geschiedenis (/o/i/uo« en Afa/j/an, 1987:141).
Deze conclusies zijn in zoverre interessant dat ze tegenspreken wat Afap/an zélf in eerdere
publikaties heeft neergelegd.
accounting w a re/ative/y recent p/icnome«o«, e^pea'a/Zy compared to r/rc Zong
nistorica/ deve/op/wenf o//ïnancia/ reporting /or externa/ parries suc/i as owners, creditors,
regu/ators, a/id /ax aMf/iöriries. Cost accounting was //ie ./ïrst manifestation o/ r/ie current
management accounting system. Cost accounting was deve/oped to /I// a neea" generated o_y
tne ./ïnancia/ reporting process" (ATap/an, /9S2/7,). Zie ooit /o/inson en Kap/an, 7957:/47.
Ondanks de algemene bewondering die voor het werk van ./o/i/iso/i en ATap/an bestaat, is
er toch ook hier en daar kritiek te bespeuren omdat zij de factor 'mens' niet of nauwelijks
een plaats geven in de ontwikkeling van management accounting. De omgeving van een
bedrijf wordt uitgelegd als een technische context, waarin technologie en concurrentie van
het grootste belang zijn.
//opper stelt dat ontwikkelingen in de management accounting beter kunnen worden
verklaard door deze te plaatsen tegen een achtergrond van ontwikkelingen van 'mens en
werk' (//opper, 1988). Hierbij gaat het zowel om het werk van de accountants zélf als om
het werk van andere mensen dat door het accountingsysteem zichtbaar wordt gemaakt.
Door nieuwe arbeidsprocessen en -structuren zal het accent binnen accountingcontrol en
overige controlmiddelen in de tijd fluctueren en zullen nieuwe accountingmethoden en technieken worden toegepast.
Lowry ziet als belangrijkste omissie in het werk van /o/inson en ATap/an het niet onderkennen van de enorme ontwikkeling die de serv/ce-/nrf«str/e (waar onder financiële
instellingen) heeft doorgemaakt ten opzichte van produktie-ondernemingen (1993:169179). Het betreft hier vaak kleinere ondernemingen met de volgende kenmerken: nietgestandaardiseerde output, geen routine-matige technologie, uitvoer van interactieve en
samengestelde diensten, veel constante kosten en de afwezigheid van voorraden. Voor dit
type ondernemingen zijn standaardkostprijscalculaties, verschillenanalyses, regressieanalyses, leercurven, optimale voorraadmodellen en lineaire programmering irrelevant en
is elke toerekening van kosten per definitie arbitrair.
In hoofdstuk 4 wordt op het 'uit de pas lopen' van de management accounting nader
ingegaan.

r^
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4 'State of the art' en toekomstverwachtingen
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4.1 Inleiding

'

::Ï^^-^^w--'^^^'^-''^'-^"-^^^'^-•

• ^ ^ • ™

Recente management accountingliteratuur doet vermoeden dat de thans beschikbare
accounting-methoden en -technieken suboptimaal en in sommige gevallen zelfs disfunctioneel zijn. ""'•
'j acco«nr//ig «mfemimes prorfucrion" C^Tap/a/i, 7954:95).
"Cosf accounting is fne numoer 7 enemy o/productivity" (uitspraak van Go/draff
door Afap/an, 7989:479;.
'Today's cosf management sysfems are /ai/ing fo provide companies wifn fne /inancia/
in/ormation fney need fo manage t/ieir/actories o/f/ie future succes/u//y" (Brimson,
7986:25;.
"Corporate management accoimr/ng systems are iViade^uare /or today's env/ronmenf. 7n f/i/s
f/me o/ rapid fecnno/og/ca/ cnange, v/gorous g/ooa/ and domesf/c comper/rion, and enormoMs/y e^pand/ng in/ormaf/on processing capaoi/mes, managemenf accounr/ng systems are
nof providing «se/u/, f/me(y in/ormafion /or r/ie process confro/, product costing, and
per/ormance eva/wation activities o/managers f7o/inson en ATap/an, 79<S7:X/,).
"Even fne most cas«a/ observer o/ t/ie accounting scene co«/d not possio/y 6e Mnaware o/ t/ie
ava/anc/ie o/ criticism during tne past /ive or so years concerning t/ie 'curren/ state o/
cost/management accounting"YFerrara geciteerd in van der Veeren et a/, 7995:777;.
"Cost accounting was a power/u/ so/ution. 7t did cnange tne oenavi'or and per/ormance o/
industria/ companies. 7ndustry in turn impacted tne overa// tec/ino/ogy. 77ien tecnno/ogy
pu//ed f/ie rug out/rom underneatn cost accounting; t/ie assumptions on wni'cn cost accounting was oased are no tonger va/id. 7"ne power/u/ so/ution rendered itse// ooso/ete. A/any
companies are a/ready /acing t/ie disaster resu/ting ^om /o/Zowing an ooso/ete so/ution"
CGo/dratt en Fox, 7997:54;. ; .
,,,,,>•
•
'Tne current accounting mode/ is becoming irre/evant. decent ousiness /ai/ures nave orougnt
on growing criticism o/ fne pro/ession and repeated demands o/ 'Wnere were tne auditors?'.
For fAe /onger term, we need fo acce/arafe worjk on a comp/ete/y new in/ormation mode/...
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..•?•;

;

Sucn a /wöde/ WOMW inc/ude n<?/ o«/y more mcan/wg/w/ /inancia/ d/sc/oswrefeufof/ier indicators - in /acf, producers - o//ong-ferm earnings and va/ue" (A/edmc/:, /992:554-557).
en Afap/an gaan zelfs zo ver in hun kritiek dat zij de bestaande accountingsystemen als een gevaar in de zin van'counter'-produktief beschrijven.
.,, .^., . • , ^
'Today's ffjanagemenr accounring systems provide a m/s/eading rarger/or mawageria/ aKe«f/on. Freowenf/y, r«e reporfs decrease prodMCH'v/fy ftecawse fney reoM/re operar/ng managers
to spend rime fry/ng to understand and e*p/a/n reported variances fnat nave //f//e to do vv/tn
tne economic and fecnno/ogi'ca/ rea/i'fy o/ t/iei'r operations. Wi'tn an Z/iejffecHVe management
accounting system, tne ftest outcome occurs w/ien managers understand t/ie irre/evance o/
tnei'r system andfcypassif 6y deve/oping persona/ized in/ormation systems" f7onnson en
ATap/an, 7987:22-25;.
.. ,,._, , . . , . , , .,..,. , , . .,..,. ^. ,. •...
Gezien bovenstaande kritiek heeft het er alle schijn van dat management accounting op
dit moment een beslissende strijd moet leveren, alhoewel sommigen dit bestrijden (zie
bijvoorbeeld forfer en /Uers:
.
...
^ ,
.,
"We do notfce/ievemanagement accounting is current/y/acing a catac/ysm at Armageddon";

Merkwaardig genoeg ontstaat de kritiek op de thans in gebruik zijnde management
accountingsystemen in een tijd dat, gezien de in informatie-technologisch opzicht
ongekende mogelijkheden, de kwaliteit van de financieel-economische informatievoorziening aanzienlijk zou kunnen worden verbeterd'.
'Today's designers o/management accounting systems can comoi/ie suc/i sopnisficafed
e/ecfronic fec/ino/ogy vvi'fn improved so/fware fecnno/ogy to devise reporting and contro/
systems fnaf are more accurate, more fime/y, and nence, more elective f/ian f/iose designed
fty f/ieir predecessors" C-Zonnson en /Cap/an, /987;5).
'7s f/ie sing/e mode/ /or accounting records wni'c/i students are taug/if and vv/iicn accounfanfs
app/y sri/7 universa//y appropriate? Tne impact o/in/ormati'on fec/wo/ogy on f/ie business
u-or/d suggests fnat fne su/y'ecf needs a /res/i approacn" fLisf, 79S6.-44).
Management accountingsystemen hebben zich in de tijd niet of onvoldoende aangepast
aan veranderde strategische marktposities, nieuwe produktie-technologieën en gewijzigde

' Meestal zijn het de bestaande handmatige systemen welke zijn geautomatiseerd. Dit is feitelijk een risicomijdende
en fantasieloze toepassing van informatietechnologie.
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organisatiestructuren, en dat terwijl de technische mogelijkheden voor bijstelling van de
systemen voldoende aanwezig waren en zijn .
._ . • , , % ^'^ • •~*^*>-'i-^
'Tne iwdde(7Macy o/ CMrrenf sysrems a r i « j /rom a /ag m rep/ac/w^ prewar cosf accounting
5)>5fem5, deigned/or/i«ancia/ reporf/ng a«d rax purposes, wifn modern in/ormation a/id accounting sysrem" (7ofotfon en Kap/an, 79S7:X/). '"i•••:•.•: ?;u i-.hi.- , i~! ;£ .' , -•>< .• »;:
Vooropgesteld, elk accountingsysteem zal zich kenmerken door een bepaalde 'm
£e resw/en//e voor veranrfer/^en'. Een belangrijke taak van een dergelijk systeem is
immers het meten van prestaties opdat verantwoorde oordeelsvorming daaromtrent door
derden (principalen) mogelijk is. Met het oog op de functie 'verantwoording' van het
accountingsysteem (zie hoofdstuk 2) is per definitie enige terughoudendheid ten aanzien
van systeem-aanpassingen gewenst. Anders immers verliest het systeem zijn functie van
'yardstick'. Naast deze inhoudelijke vorm van resistentie bestaat er algemeen de menselijke neiging om veranderingen tegen te werken. Dit is dus niet iets waar enkel accountingpersoneel patent op heeft^. //o/jfede constateert reeds in 1967 bij een praktijkonderzoek
starheid/vertraging in aanpassing van het management accountingsysteem:
"...f/ie accounting sysfem did nof coincide wif/i fne respons/ftfV/fy sfruefwre o/ fne organization, wiosf/y oecause fne rafner srafic reporting sysfem nad nof _/ö/7owed recenf cnanges in f/ie
responsioi/iry organization" (7/o/sfede, 7967:52).
Over de precieze processen die zich voltrekken bij accountingsysteem-aanpassingen is
nog slechts weinig bekend.
. .;
. . . . . .
"{/n/brfunafe/y, nowever, very /iff/e isfcnowno/ fne processes o/ accounting cnange. /Is o/
now we nave on/v a /imifed understanding o/ fne conditions wnic/i provide f/ie possioi/ify /or
particu/ar conceptions o/ f/ie accounting cra/r, fne /orces fnaf puf accounting info nwfion, fne

* In dit verband is hel merkwaardig te noemen wanneer een boekhouding wordt verweten gegevens op te leveren die
volstrekt accuraat zijn maar niet of nauwelijks relevant. Gegevens die men niet in het systeem invoert, kan men er
immers ook niet aan ontlenen. Derhalve heeft dit niets met het vak boekhouden als zodanig te maken, maar met de
betreffende administratieve organisatie. Om het verwijl aan de boekhouding kracht bij te zetten, gebruikt men wel de
volgende parabel:
Een luchtballonvaarder is door de wolken zijn oriëntatie kwijt geraakt en laat daarop wat helium ontsnappen om te
dalen. Nadat hij een stuk is gedaald, ziet hij iemand lopen en roept: "Meneer kunt u me zeggen waar ik ben?". De
wandelaar antwoordt: "Jazeker meneer. U bevindt zich in een luchtballon en drijft in de wolken". Waarop de ballonvaardcr zegt: "Uw antwoord is volstrekt accuraat meneer maar mist elke relevantie. U bent beslist boekhouder".
Waarop de wandelaar reageert: "U staat niet met beide benen op de grond meneer. Bent u soms ondernemer?". Door
gebruik te maken van dergelijke 'gelikte metaforen' bespot men feitelijk zichzelf, omdat blijk wordt gegeven van
slecht (accouming)management. Men verwijt de boekhouding iets waar men zelf in gebreke is gebleven dit systeem
adequaat te onderhouden.
"'/?«ii((Mce (o cianje' is a dominant factor in nearly all information system implementation" (/t/uiuv en Ateui, 1986:28).
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processes accompa/iyi'rtg accoutring e/a6orarion am/ di/^ws/on, and rne varied /wwian, """' '"'
orga/iizariona/ and soda/ conseouences inaf can sre/n^o/n cnangj'ng accow/tfmg regi'/nes" >
(7/opwood, 7987:207).
Een remmende factor bij het aanpassen van het interne berichtgevingssysteem is het feit
dat vrijwel alle andere bedrijfsfuncties door zo'n verandering op de een of andere wijze
worden geraakt. Het accountingsysteem brengt immers de financiële kwaliteit van iedere
functie in beeld en verbindt deze via de financiële noemer. Of, zoals £i/er, Go/efz en
n dit aspect uitdrukken:
*M'>' &: • n..-'r

'Wo or/jer sysre/n /ias sucn a pervas/ve e#ecf on a company" (7982.755).

Maar ook voor accounting zal waarschijnlijk gelden wat Go/dratt en Cox voor organisaties in het algemeen stellen: s/ec/i/s die organisaties waar/n een veranderingscu//««r /s
gecreëerd, is ne/ over/even gegund (Go/dratf en Cox, 1986:18). Deze bewering past in de
bevindingen van A/arfcus en P/e/fer. Zij stelden in hun onderzoek vast dat de weerstand
bij mensen tegen veranderingen de belangrijkste oorzaak was voor het falen van nieuwe
accountingsystemen. Het probleem deed zich voor omdat te weinig aandacht was besteed
aan de heersende organisatie-cultuur en de nerverde/i'ng van mac/zf die elk nieuw systeem
met zich mee brengt (Afantus en P/e/j^er, 1983:217).
- "^ '•<>
Behalve accountingsystemen passen ook organisaties in het algemeen zich maar relatief
langzaam aan veranderende omstandigheden aan. In de ecologie van organisaties is dit
een van de basisgedachten (Dowma en Scnrewder, 1992:154). De relatieve veranderingstraagheid wordt met name gevoed door routines. Bedrijven functioneren nu eenmaal beter
bij 'meer van het zelfde' (zodat het 'leereffect' zich kan doen gelden) dan bij een zich
continu wijzigende uitvoering. Wanneer dan toch veranderingen moeten worden doorgevoerd, is men geneigd deze te zoeken in de buurt van de bestaande routines (men noemt
dit 'local search'). De vermeende kans op succes is dan het grootst omdat men op deze
manier alsnog van de opgedane ervaringen kan gebruik maken.

4.2 Waarom falen management accountingsystemen?

•

;

j

In de literatuur wordt een aantal factoren naar voren gebracht waarmee wordt getracht het
waarom van het falen van de huidige management accountingsystemen aannemelijk te
maken. De belangrijkste factor die wordt genoemd is wel het (te eenzijdig) gericht zijn
van het accountingsysteem op de yïnancia/ accounting.
^ ......
.. :
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reason / o r //ze /ost re/eva/ice o / wioder/i mana^eweMf accoMnn'ng is t/ie
fee/ie/ t/iaf fc/iSJ/iesses eau oot/i p/an and confro/ t/ieir aj5üjrs wit/i accounting j'n/orwia/ton f/uw
is co/np//ed/oryinanc/a/accoM/ifmg pM/poses" ("yo/inson, 7990:75).

••

:

•

;• •

De dominantie van financial accounting richtlijnen in management accountingsystemen
komt overeen met de bevindingen van B/o/wnaerf en Van de Poe/:
"/!// f/iese /ïmu «sed a management accounting sysfem oased on t/ie /ïna/ic/a/ accounring
d/recr/ves foniy differences /n /reoMency and defa// nad feeën app/ied>" f 7957:77/.

«
:•

Het door B/ommaerf in 1992 uitgevoerde onderzoek waarvan de resultaten in hoofdstuk 6
zullen worden besproken, bevestigt deze bevinding.
//arfog, Mo/enfaj/n/) en Of/en constateerden in de praktijk eveneens de externe gerichtheid
van vele gegevensverwerkende bedrijven.
"Vee/ gegevensverwerkende organisar/es zi/'n oy de inr/c/i/ing van de organisatie en de
processen in oe/angry/fce mafe u/rgegaan van aspecten van j'nferne conrro/e geric/if op de
van de (externe,) veranfwoord/ng" (7992:25).
Laatstgenoemde auteurs pleiten voor het rekening houden met meerdere (mogelijk
tegenstrijdige) ontwerpvariabelen zodat er ee« acce/irversc/iMi'vmg ika/i p/aatsv/nden m de
van de 6esfMHr////:e in/ormat/everzorg/n^ van conrro/e- en veranfu>0ordmgs//u/runaar öes/Mnn^s- en 6e/ieersmgs-i'ns/r«menr^. Ook de functiescheiding die in de
traditionele administratieve organisatie centraal staat, stellen zij ter discussie omdat deze
een integrale beheersvisie belemmert (1992:30-31).
Porter en A&enj bestrijden de gedachte dat de praktijk van management accounting wordt
overheerst door een financial accounting mentaliteit.
"7s t/iere adeauare ofe/ec«ve evidence w support tnese speci/ïc c/iarges? According to a
review o/ f/ie accounting /iferature, a survey o/ c/iie//ïnancia/ Oj^ïcers, and our own pro/êssiona/ accou/uïng experience, t/ie answer is WO'/" (7987:55).
Ook //opper ef a/ (1992:310) komen tot een soortgelijke conclusie.

Ook /fap/an merkt dit op: "Most companies want complete consistency between internal and external accounting
numbers" (1989:667).
In hoofdstuk 5 wordt een groot aantal ontwerpvariabelen besproken alsmede de relatie die bestaat tussen deze
variabelen.
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"..., f/icre was nö c/ear evidence o/ex/erna/ reporting conventions or accoutring
w' Ï !• srawiards oei'ng ci'fed ay adverye/y aj^ecfing management accounting systeww".

"V*
:; *"^">

Wat Nederland betreft kan bovendien worden gesteld dat de uitgebreide wet- en regelgeving zoals we die thans kennen, nog niet zo lang bestaat. Tot 1971 (met het in werking
treden van de Wet op de jaarrekening van ondernemingen, WJO) bestond de in dit
verband relevante wetgeving uit één enkel artikel in het Wetboek van Koophandel (het
inmiddels vervallen artikel 42). Het werkingsgebied van deze wetgeving was bovendien
beperkt tot naamloze vennootschappen. Het argument van de remmende invloed van de
wettelijke regels inzake de externe berichtgeving op de ontwikkeling van management
accountingsystemen kan derhalve in ons land pas vanaf de beginjaren '70 valide zijn.
neemt in bovenstaand verband het volgende standpunt in:

- «r-vi iv-u ^ 4

"...Mn/ess fnere /s a good reason fo do 50, an enrify vw'// avo/d f/ie extra ej[fort invo/ved in
maintaining a management ryifem fnaf is inconsistent wit/i /w /inancia/ accounting s_y5fe«i; (ƒ
managemenï is tviV/ing fo pay fne ejcrra cost o/operaring a managemenr accownring sysre/w
f/wr is inconsisfenr wif/i ifs /inancia/ accownring, fnis is an indication f/iar fne /ïnancia/
accoMn/ing s/andards need to oe reexamined"

Vatter daarentegen is altijd voorstander geweest van twee gescheiden accountingsystemen
zodat met name kan worden tegemoet gekomen aan de idee van 'dijfferenf cosfs /or d(#i?rercf pwr/joses'. Interessant was ook de gedachte van VaMer dat met een accountingsysteem niet enkel vragen moeten kunnen worden beantwoord, maar dat dit systeem ook
vragen bij het management moet oproepen. Deze functie van 'eye-opener' van management accounting wordt door Simon 'a«enn'o« direcfmg' genoemd (zie ook B/om/naerf,
B/owmaerf, //ayes, 1991:5).

a * v ? > - 3 " - > . t . - -•!.• :•••.

- ^ > : • • . . . .•

T--••• ; . - ^ - • - . . • : Ï . ^ > ^ w • * » - : > « . - • • •

Ook C/ar^ pleitte expliciet voor het bestaan van twee gescheiden accountingsystemen.
"£/ndoMZ>fed/y, f/ie u/riwafe ^O/MÏ/OAI /ies in fne deve/op/nenf o / sysre/ns o / cosf ana/ysis w/iicn
sna// fte seperafed/ro/n t/ie/orma/ öoo/ts o / accou/if, f/ioMg/i oased on f/ie same aafa" CC/ar/i:
in ATap/an, /9S4:396).

Mogelijke verklaringen voor het op grote lijnen gelijk houden van het management
accountingsysteem met het financial accountingsysteem, kunnen zijn gelegen in de
volgende factoren:

; • > • . . * . ; .
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1) In grotere ondernemingen is het topmanagement door aandeelhouders benoemd.
Periodiek brengt dit management aan de aandeelhouders verslag uit over de met het
beschikbaar gestelde vermogen bereikte resultaten. Dit verslag dient volgens wettelijke
voorschriften te zijn ingericht.
Nu is bekend dat managers hun submanagers het liefste beoordelen op een wijze zoals
ze zelf ook worden beoordeeld. //o/?wood (1975:46) noemt dit het 'con/ag/on e/fecf'.
Wanneer het topmanagement wordt beoordeeld op cijfers ontleend aan een wettelijk ,
kader, kan dit ertoe leiden dat het topmanagement ook het functioneren van submanagers aldus wenst te beoordelen. Dit betekent dat het externe wettelijke kader ook
intern gaat gelden voor de informatievoorziening.
2) Een accountingsysteem is een informatiesysteem en het beoogt als zodanig onzekerheid re ra/uceren (het systeem beoogt een positief gewaardeerde revisie van waarschijnlijkheden voor de gebruiker mogelijk te maken). Wanneer er twee afzonderlijke
accountingsystemen op na worden gehouden, schept dit wellicht meer onzekerheden
dan met deze systemen kunnen worden weggenomen.
3) Grootte en aard van de orgamsafte. Bij minder complexe of sterk gedecentraliseerde
organisaties heeft het (lokale) management minder behoefte aan een afzonderlijk . ^ . .
(formeel) informatiesysteem omdat het persoonlijk zorg draagt voor de benodigde
gegevens, onder andere door op gezette tijden lijfelijk bij de produktie aanwezig te
zijn en dan waar nodig direct in te grijpen ('management by walking around'). Het
informatiesysteem is in deze gevallen goeddeels informeel. , , , ; •...;.-«,.^ .•v\.-*Jt»y..-.c
4) Het economi\sc/i aspecf (kosten versus opbrengsten).
5) Het ge/je/m/ioM<img.ï-as/3ecr. Concurrentie- of kapitaalmarktgevoelige gegevens kunnen
moeilijk geheim worden gehouden wanneer deze zich in een geformaliseerd systeem
bevinden.

.

- •?

,.

,

-.-••.-• . - . • > •

•

• •.

" . • • . . . • • • • • . . . . • - . -

..*

•

Naast de beperkende invloed van de wettelijke regulering inzake de externe verslaglegging bestaat er voor wat betreft de management accounting het probleem dat de informatiebehoeften van de gebruikers, met name die van het management, moeilijk exact te
definiëren zijn en bovendien per groep van gebruikers bijzonder divers zijn. Managers
zijn vaak onvoldoende in staat ondubbelzinnig aan te geven hoe zij bij beslissingen te
werk gaan. Derhalve kan de management accountant ook maar in beperkte mate de
uitvoer vaststellen welke moet worden verstrekt ter ondersteuning van de besluitvorming.
Oonmoc wees reeds eerder op dit probleem (1982:23) hetwelk onlangs nog door Oppe//and werd bevestigd (1990:5). Inmiddels poogt men niet langer te verzanden in het topdown achterhalen van informatiebehoeften van managers (de EDP-aanpak) of in het
beschrijven van de beslissingsprocessen in effectiviteitsrelaties (de MIS-aanpak). In plaats
daarvan probeert men met behulp van de informatiesystemen het management te helpen
en te ondersteunen in probleemsituaties om zodoende de effectiviteit van beslissingen te
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verbeteren. Dergelijke systemen worden decision SMpTwrttysfemen (DSS) genoemd
en So/, 1984:141).
De accountingwetenschap wordt eveneens een dubieuze rol toebedacht bij de huidige
crisis van de management accounting. Volgens /o/irason en Ka/j/an is het accountingonderzoek van na de Tweede Wereldoorlog gedomineerd door het neo-klassieke model dat
ook algemeen economen in hun analyses toepasten. De van dit paradigma af te leiden
beslissingsmodellen zijn zo sterk gesimplificeerd (onder andere ten aanzien van aspecten
van menselijk gedrag en de samenstelling van de produktie) dat zij voor de complexe
accountingpraktijk niet of nauwelijks relevant zijn (,/o/mson en Afap7ön, 1987:145).
Dat in de jaren '60 en '70 de produktie geen onderdeel uitmaakte van de centrale
ondernemingsstrategie maar wel bijvoorbeeld overnames, fusies en financiering (Lee,
1987:35), kan eveneens van invloed zijn geweest op de beperkte vernieuwing van
management accountingsystemen in deze periode. Het management was voornamelijk
extern georiënteerd, dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de Japanners die in deze periode
zeer innovatieve produktiemethoden introduceerden waarvan zij tot op de dag van
vandaag de vruchten kunnen oogsten.
Bromw/c/i en fi/u'mam vatten de be/angn/fofe proö/ewzen va« de /iKid/ge wianageraen/
accownf/ng als volgt samen:
'•••'='$-•£-*••• •<••••'7.

77ie a//egerf .subservience o/ /namige/nenJ accou/jn>jg ro ex/erna/ /Inancia/ accoutring

2. 77ie /acfc o/ strategic considerarions in management accounting and pro/eer
5. 7ne re/iance o/managemenr accounting on redunaW assumptions concerning manu/acfuring processes.
4. 77ie maintenance o/ tradiriona/ aïiumpftoni <n performance eva/uarion and rne conrinwed
snorr-zerm or/enrafton o/ f/ws proces" (/939:5).
Van der Veeiten, Corfee}» en Wou/erj tenslotte wijzen op een vicieuze cirkel waarin de
management accounting zich thans mogelijk bevindt. Naarmate de toeleveranciers van
basisgegevens niet echt overtuigd zijn van de relevantie van de bestaande management
accountinginformatie, zullen zij het met de aanlevering van de gegevens niet zo nauw
nemen (1993:173).
Samenvattend worden de volgende factoren voor het falen van management accountingsystemen naar voren gebracht:
" ^ *~ '"•> * *-^
^ '*'•-*" ^ ^ - > " q <•«•••'"•'«;'t-

Waarom falen management accountingsystemen?

1) Het te eenzijdig zijn gericht op de externe verslaglegging.
2) De onnauwkeurige en/of onvolledige formulering door het management van zijn
informatiebehoeften.
3) De sterk analytische benadering van de accountingwetenschap, zonder voldoende oog
te hebben voor menselijke gedragseffecten en de complexiteit van de werkelijke
produktieprocessen.
4) De externe gerichtheid van het hogere management in de jaren '60-'70. Hierdoor werd
minder aandacht besteed aan de interne organisatie van de produktie alsmede - en
dientengevolge - aan de ontwikkeling van interne informatiesystemen.

4.3 Behavioral accounting
Anderen zien als het grootste tekort van de huidige praktijk van de management accounting het onvoldoende rekening houden met de gedragswetenschappelijke effecten ervan
(Weezenècr^, 1989). In deze visie is het 'menselijke gezicht' van management accounting
te weinig ontwikkeld en wordt het vak te sterk bedreven als een geheel van rationalisatiemethoden en procedurele technieken, als antwoorden op zoek naar problemen. Accounting
dbarentegen w een gedragswwfig proces. Het gaat over mensen, zowel als producenten en
als consumenten van informatie. Van de door de management accountant verstrekte gegevens en daarop gebaseerde adviezen wordt verwacht dat deze het toekomstige gedrag en
attitudes van mensen zullen beïnvloeden. ;H < ••.-1 w-o si-w ••* Cv,- -v'-'iv"': "- •«••.-; •'•
Birnèerg en Mzr/i gaven al veel eerder het belang aan van de sociale context waarin
accounting zich voltrekt:
"77ie manage/HCrtf /«/omiarion sysrem o/ anv /ïrm is HÖf so/e/v a fec/imca/
jysfe/n, one designeii on/y ro perwj/f dara fo /7ow /row one po/nr i>i f/ie yysrewi (i.e.,
fo anor/icr. /?ar/ic/- ir is inrendeii r/iar rne dafa je/ec/ec/ an<i rranjmiKedfcor/iierve a$ in
to managers' en worjtcr^' dec/sion proce55e5 ana* ej^ecr rAei'r feenavior". £n even verder: "...
accounrantt muïr uraierra/fce denaviora/ reiearc/i"
drukt zich in soortgelijke bewoordingen uit.
"...»ƒ r«e accounranr'j conrrifturion to wianagewienr and ro improving organwariona/ ejj'ecriveis ro 6e maximised fnen ne needs an «nderrranding o/r/ie/acrors wnicn ej^ecr rne
o/peop/e wir/iin rne wor<: environwienr and ar /easr a wording itnow/egde o/
psyc/io/ogica/ and socio/ogica/ rneory and irs re/arions/wp ro OMsineü pracrice" C/957.-56^.
en GoWra» zijn heel expliciet in de relatie accounting/gedrag:
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*

'Te// me to }>OK measure me a/id /'// re// vou tow /'// fce/iave" (7959:78,).

. i "33 " J :

I

Het gedrag dat wordt beloond is derhalve het gedrag dat van medewerkers moet worden
verwacht.
A/erc/ianf komt tot eenzelfde conclusie. Indien mensen de druk van financieel-economische prestatienormen (te) sterk voelen, bestaat de neiging:
>
1)

gegevens te manipuleren (bijvoorbeeld door toepassing van 'income smoothing');

2)

zich in hoofdzaak op de korte-termijn te richten waarbij bijvoorbeeld op (noodzakelijke) research wordt gekort (A/erc/ianf, 1990:311).

Ook Boons ziet in het implementeren van gedragswetenschappelijke aspecten een bijdrage
tot een oplossing van de malaise waarin management accounting verkeert.
'7/ef vinden van nieuwe rec«mejfcen en i/isfrumenfen zou rewninsfe /angs ftvee wegen moe/en
gesc/u'eden. £«erzyals de onfwi&fce/i/ig o/ foepasji«g van itwanriraneve reenn/e/ren genen/ op
mering en voor.spe///ng van 'zacnrere' waarden, anderzydy m de 5/eer van de gedragswerensenappe/i/ifce fcenader/ng" f7990:9).
Lee laat geen misverstand bestaan over het belang van gedragsaspecten bij accounting:

:

"... accounr/ng is as mucn a ftenaviora/ process as if is a reennica/ one. /ƒ accounfing ignores
numanfcenavj'or,» becomes no more fnan a meaning/ess and cosr/>> öurden ro ousiness"
(7972:225).
•
-Als van groot belang voor accounting ziet Lee de volgende psychologische items:
v
percepr/e, mon'vaf/e en a«üudes (1972:226). De accounting-methoden en -technieken waarvan wordt gebruik gemaakt kunnen de perceptie, motivatie en attitudes van het •">
personeel en overige bij de onderneming betrokkenen direct beïnvloeden. Accountants en
managers die de invloed van gedrag op accounting en van accounting op gedrag onvoldoende onderkennen schaden, aldus Lee, de toekomstige ontwikkeling van het vakgebied
(Lee, 1972:233). 5odo/ogj\sc/ie perspecr/even op accounting betreffen met name de wijze
waarop een accountingsysteem de sociale structuur in een organisatie construeert,
onderhoudt en wijzigt ('structuration theory'), de wijze waarop accounting de belangen
van met name 'het kapitaal' behartigt en een analyse van accounting en machtsverhoudingen casu quo het beheersen van conflicten tussen groepen van mensen. In al deze
benaderingen is accounting veel meer dan uitsluitend een techniek.
. ' ;. .: :• v
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In het kader van met name de ftwdge/termg is inmiddels veel onderzoek gedaan op de
gedragseffecten hiervan. Bijvoorbeeld de invloed van participatie, de mate van beheersbaarheid van de gebudgetteerde grootheid en de hoogte van het ingestelde budget op de
effectiviteit van het budgetsysteem is door diverse onderzoekers geanalyseerd (zie met
name //o/tarfe*, 1967; Merc/ianf, 1986; Merc/ianf, 1989).
is een goed voorbeeld van gedragswetenschappelijk onderzoek omdat de
management accounting hierbij uit zijn technische context wordt gehaald en wordt
geplaatst tegen de achtergrond van het (politieke) organisatieraamwerk waarin deze dient
te functioneren. De analytische agency theorie zoals geformuleerd door 7e>wen en
A/ecMng ontwikkelt zich wat dit betreft steeds meer in de richting van spel-theoretische
formuleringen en interpretaties'.
y? Vo-.ïfc-p'xtfi? ir;:*»: ;..>
*?."' k! ?ïrs'*^; .

4.4 Enkele nieuwe ontwikkelingen in de management accounting

< • ;

Als reactie op de ter discussie staande actuele staat van dienst van management accountingsystemen kunnen met name belangrijke ontwikkelingen worden genoemd als strategie
management accounting en activity based costing .
"Ourftoo/fcrespond fo f«&se nars/i crj/j'c/s/ns o/f/ie curre/if cow accoM/ifmg systems fry
a /iew/ra/neviwA:, 5fraregic cosf anafyi/i, w/iic/i adapts f/ie fradif/ona/ ooay o/ i n .
ca//ed cost flna/yiii fo f/ie rapz'd/y deve/oping fcody o/ifc/iow/edge o« i/rafegy • .'
n a«d j/wp/ewicnrariow" (5/ia«/: en

' In het onderzoek van Wo/s(ede bleek dat op langere termijn 'participatie' veel minder effect had op de effectiviteit
van het budgetsysteem dan was aangenomen. De mate waarin het management een sfeer wist te crcörcn van
sportieve uitdaging en derhalve in de prcstatie-gcrichlheid een spel-elemenl introduceerde, bleek een veel hoger
verklarend vermogen te hebben. //o/ile<fe noemde de titel van zijn dissertatie dan ook niet 'Participation in Budget
Control' maar '77ie Game o/ Budgel Con/rof. Overigens werd //o/wede in zijn onderzoek ook de muWe /U/ICH> die
accounting kan vervullen, gewaar. Met name manifesteerde zich dit in de weerstand van medewerkers toen hij
bepaalde lokale accountingroutines welke met een minuscule precisie werden uitgevoerd, ter discussie stelde
(1985:4-5).
' De .rpe/f/ieorie is een wiskundige discipline welke zich bezighoudt met het opstellen en analyseren van wiskundige
modellen voor situaties waarin conflicten bestaan (defers, 1986). 'Spelgedrag' is in dit verband gedrag dat
uitsluitend gericht is op het verbeteren van de eigen prestatie, afgemeten aan de produktiecijfers zoals die in hel
accountingsysteem worden ingevoerd. Het 'maximin criterium' en 'minimax regret criterium' zijn voorbeelden van
oplossingsstrategieën die de speltheorie biedt om in dergelijke situaties een uitweg te vinden (Weter, 1982:675).
Het 'Systém* croj'rf' van yeafl-Z'/erre Lagra/ige en M/ctó/e Sai/H-Fwaï/ja/itf' zoals men in Frankrijk propageert en
waarbij men probeert te komen tot een analytische resultatenrekening, kan evenzeer worden beschouwd als een
belangrijke ontwikkeling. "..Ie Sys/éme crow^ propose une nouvelle conception systémique de 1'informaüon •
•<*
comptable. Sclon cette conception, les informations de 1'entreprise a partir d'un système comptable unique coherent
^'opposition apparente entre comptabilité générale el comptabilité analyüque disparaïi cl les informations
habituellement obtcnues par des traitements ou retraitemenis cxtra-comptables sont désormais fournics par la
comptabilité". (Aformo/wa«o/i Comp»aMe « Ge«ion de Z.'£/»re/>rije, 1990).

67

4 'State of the art' en toekomstverwachtingen management accounting

In de '.ï/rategj'c mawflgemen/ accown/iVig' wordt geanalyseerd hoe de management accounting een bijdrage kan leveren aan de selectie en implementatie van de optimale concurrentiestrategie. Derhalve worden in dit kader de gevolgen bestudeerd van de strategie voor
de totale financiële beheersing en speelt derhalve ook het afstemmen van het management
accountingsysteem op de fase van ontwikkeling van het bedrijf een belangrijke rol. In de
strategie management accounting (of 'sfrafeg/c cosf am2/y.y/.ï') worden met name die
gegevens verzameld zodat de eigen cijfers over kosten en bijvoorbeeld marktaandelen
kunnen worden gerelateerd aan die van de concurrenten. Bij de beschikbaarheid van
relatieve gegevens kan een aantal tekortkomingen van de traditionele berichtgeving
worden ondervangen. Wanneer bijvoorbeeld de huidige winst is afgenomen uit hoofde
van kosten ten behoeve van een verbeterde concurrentiepositie, kan dit /ww/f/e/ worden
uitgelegd. In 'strategie management accounting' staat de gedachte centraal dat winst geen
uitvloeisel is van investeringen sec maar van een gunstige positie in een concurrerende
markt. Het winstcijfer dient dan ook tegen die achtergrond te worden geprojecteerd
y, 1981:7).
.
„. ...
,
„
Strategie management accounting rust met name op onderzoeks-bevindingen in het
vakgebied 'uu/urfrie'/e organisafie/econom/e'. In dit onderzoek wordt een relatie gelegd
tussen bedrijfsomgeving ('structure'), strategie ('conduct') en bedrijfsresultaten ('performance'). Langs deze weg probeert men verklaringen te geven voor bijvoorbeeld
verschillen in rendement per bedrijfstak. Dit vindt plaats door variabelen uit de bedrijfsomgeving (zoals aantal concurrenten en consumenten, prijs-elasticiteit en instapdrempels) als verklarende variabelen te gebruiken.
Zoals opgemerkt wordt ook acfiv/ry based cosfmg (ABC) voorgedragen als een nieuwe
ontwikkeling die moet worden aangegrepen om management accounting uit het slop te
halen.
"Wi7/ ABC oe f/ie system to /ï// tfie vacuw/n caused fry r/ie grew/ng »rre/evance o/ converttiomj/ mam2gewe«r accoKnfmg rec/imoMes?" (Bai7e>>, /99/.50J. ^ ._",
,;,•...
Over het belang van ABC merkt 7o/i«jon het volgende op:

.

"/ïooin Cooper's fwo-stage producr cosrmg concepr is a power/w/ idea. // cerfai'nfy rawks ar
one o/ f/ie ftvo or r/iree mosf iVwporranf managemertf accounting i/inovar/orts o/ f/ze rwe«f/er/i
ce/»/ury" (/990.7J).
Maar tegelijkertijd wijst Jo/inson ook op de gevaren die kunnen bestaan bij het hanteren
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van 'cost-driver'' gegevens, bijvoorbeeld door het schrappen van niet-waardetoevoegende activiteiten. Dit zou er volgens 7o/i/wo« toe kunnen leiden dat bedrijven activiteiten
efficiënt gaan uitvoeren welke zij evenwel niet in de eerste plaats ter hand zouden moeten
nemen. Centraal staat aldus /o/inson het creëren van concurrerend vermogen, dit is het op
winstgevende wijze en continu kunnen voldoen aan de wensen van afnemers (7onnion,
1990:18).
Overigens wijst A"ap/an er op dat ABC lang niet zo'n nieuwe methode is als men soms
wil doen geloven. Ervaren bedrijfsadviseurs passen vergelijkbare analysemethoden al ruim
20 jaar toe bij hun strategische bedrijfsonderzoeken (Kap/an, 1990:10). fi/ommaert,
Eimers en Groot bevestigen deze stelling door middel van een conceptuele analyse van
ABC ten opzichte van de alom bekende, maar in de huidige praktijk slechts sporadisch of
in een van het basismodel afwijkende vorm, toegepaste /?rod«/:ljecen/ra-mernode, ook '*-->
genoemdfowrenp/tfateenmefnode(1992:115). Ook //ïri wijst in 1966 al op een vorm van
acn'vi'ry accounting die mogelijk nieuwe informatiebehoeften kan bevredigen: p/iysica/
accounting. Hierbij worden twee typen grootboekrekeningen gebruikt: voor activa
enerzijds en voor activiteiten anderzijds. De grootboekrekeningen voor de activa worden
geadministreerd in fysieke eenheden (er vindt dus geen omrekening in geldeenheden
plaats). De grootboekrekeningen voor de activiteiten bestaan uit winst- en verliesrekeningen maar ook uit rekeningen voor bijvoorbeeld het aflossen van leningen, het innen van
vorderingen, verkopen, grondstofaankopen, en dergelijke. Om tot aggregatie te kunnen
komen, dient voor een bepaalde waarderingsmethode te worden gekozen (zoals historische kosten of actuele kosten; //ïn, 1966:155).
Ook inmiddels ver uitgewerkte en veelvuldig toegepaste accountingmethodieken, zoals
i'n/7ation accounting (current cost accounting) en de verwerking van pensioenen en /easecontracten in de jaarrekening, kunnen worden gerekend tot ontwikkelingen, geboren uit
onvrede met bestaande accounting conventies (met name de eenzijdige yuridiscne gronden daarop gebaseerde systemen.
Bij overwegingen van herontwerp van management accountingsystemen dient ook tr/p/eentry en momentum accounting zoals voorgesteld door //ïn (1982, 1986, 1989) te worden
beoordeeld. Deze 'beoordeling' komt uitgebreid in hoofdstuk 7 aan de orde. Wat
ontbreekt aan het indrukwekkende werk van Ijiri is een comptaöe/ mode/ waarin de derde
dimensie, oorza/fce/i/'&e winstmutatie, kan worden geregistreerd. Resultaat van het onderhaIn ABC wordt er van uitgegaan dat de kosten niet uitsluitend worden bepaald door de omvang van het produklievolume maar tevens door de produktiesamenstelling ('scale' én 'scope'). Voor elk produkt of dienst is een aantal
produküeacüviteiten noodzakelijk en de omvang en aard van deze activiteiten bepalen dan ook hoeveel kosten elk
produkt krijgt toegerekend. In deze zin zijn de produklicactiviteiten de 'COM drivers'. In principe worden bij ABC
alle kosten als variatefe iosfen beschouwd. Deze 'variabiliteit' slaat dan niet enkel op de produktic-omvang maar
ook op de aard van de produküeacüviteiten, zoals bestellingen, reparaties, omstellingen en te lossen vrachtwagens.
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vige onderzoek is tevens een beschrijving van zo'n model waarin triple-entry en momentum accounting kunnen worden uitgevoerd (zie hiervoor hoofdstuk 8). In tegenstelling tot
bijvoorbeeld strategie management accounting en activity based costing zoeken tripleentry en momentum accounting een oplossing aan de basis van accountingsystemen
omdat hierbij het alom gebruikte 'accounting measurement'-model ter discussie wordt
gesteld. Omdat dit een wijziging betekent in het accountingdenken van ongeveer 500 jaar
oud (na facj'o/j), zal veel 'resistance for change' zijn te overwinnen. Maar ook de
stoommachine moest na zijn ontdekking door de Griek Hero in de derde eeuw voor Chr.
ruim 2000 jaar wachten op zijn brede toepassing...
Behalve nieuwe ontwikkelingen is ook te verwachten dat managers het accountingsysteem
verdergaand zullen negeren omdat dit steeds meer irrelevant wordt. Zij zullen er wellicht
een eigen (informeel) systeem op nahouden (/o/ifuon en Kap/an, 1987:5) of zij kennen
bijvoorbeeld extra speling ('slack') aan hun agenten toe waardoor de behoefte aan
informatie in algemene zin afneemt (Ga/6raM, 1973). Ten aanzien van de eerste
(nood)oplossing merkt Drerc//i terecht op:
^ v ; /;,
^ a ..•»:>;„
,.•...
"Wer gevaar van /ie/ srrucrMree/ en onoeneersr /aren bestaan en u/rooMwen van d/f
exfraco/nptabe/e SHfoysfe/nen is /n een onderneming, bez/en van u/r de besruur/i/'/fce /n
r/everzorg/ng, n/er gewensr. De conr/nuire/r en de ibva//re/r van de gegevensvenverWng zyn zo
n/er gewaarborgd. Daarenboven wentr d/r i/ico/ts/rtenr/e van gegevens o/nnen de onderneming ;n de nand" (7992 :ó\).

4.5 Enkele toekomstverwachtingen met betrekking tot de management
accounting

Door de intensivering van de wereldhandel, nieuwe managementfilosofieën (stijlen van
management) en daarmee samenhangende organisatiestructuren, nieuwe produktiemetho- - a
den en -technologieën (met name in Japan), nieuwe informatie-technologieën en door een
veranderde visie op de factor 'mens' in de organisatie'^, is de omgeving waarin de
management accounting dient te opereren aanzienlijk gewijzigd (zie onder andere Lee,
1987:IV). Een aantal van de gesignaleerde ontwikkelingen is nog niet geheel uitgekristalliseerd. Vandaar dat hiema soms een 'open-end'-standpunt zal worden ingenomen.
Steeds meer zullen bedrijven in de toekomst A/Tznfgeric/if moeten opereren. De produktie
van verkoopbare produkten vervangt de verkoop van geproduceerde produkten (van
technologisch- naar marktgestuurd management). Derhalve zal veel meer op bestelling
'° Onder meer tot uitdrukking komend in de Ziuman resource accou/iri/ig, maar ook bijvoorbeeld in onderzoeken
waarbij hel anticiperende gedrag van managers op bepaalde belonings-structuren wordt geanalyseerd.

70

Enkele toekomstverwachtingen management accounting

dan op voorraad worden geproduceerd en verdwijnt in veel bedrijven de massaproduktie.
Hiervoor in de plaats komt uit de verkoopmarkt gestuurdefta/c/iprodMjfc/ie.Derhalve is er
een ontwikkeling van 'dowvtfca//ng': produktie op grote schaal wordt in veel bedrijven
vervangen door produktie in kleinere hoeveelheden. Zoals in de Japanse bedrijven ^ .••,.•
gebeurt, zal in vele gevallen een van de markt afgeleide toegestane kostprijs ('fargef .-r <
uitgangspunt zijn voor de beoordeling van produktieprocessen".
Levertijden zullen kort moeten zijn. Dit betekent dat de totale produktieketen (mens en
machines) een grote/fexfójï/fei? aan de dag moet kunnen leggen, bijvoorbeeld tot uitdrukking komend in lage omsteltijden voor produktie-lijnen. Hierbij zal zowel een daling van
de voorraadkosten (onder andere realiseerbaar via een /i«/-/n-7jme be/e/d (JIT) als een
daling van de personeelskosten worden nagestreefd. De gevolgen voor de accountingsystemen zijn evident: Het verschil tussen 'kosten van de verkopen' en 'kosten van de voorraden' is in veel gevallen niét meer significant. In veel gevallen zullen a//e
Ö/Jfowfe/ivan de ver&open kunnen worden aangemerkt.
De d/rec/e /oonifcas/en zullen procentueel sterk afnemen en vormen geen goede basis meer
voor het toerekenen van overheadkosten. Door de flexibiliteit die van de produktieketen
wordt verlangd, worden de loonkosten van het produktiepersoneel zélf overhead. Met de
vereiste flexibiliteit komt ook de praktijk van de 'jtos/en/j/aataewnef/iode' (produktiecentramethode) in het gedrang omdat de homogeniteit in de produktie-activiteiten per
afdeling verdwijnt^. In plaats hiervan zal de nadruk komen te liggen op een acft'vt/ertgeonënfeerde /to^renfoere/ten/w^ (ABC) casu quo wordt de doo/7oop/(/d ('cycle time' of
'throughput time') een belangrijke verdeelsleutel bij het toerekenen van de overheadkosten naar de diverse kostendragers.
De formule van //ar/is c.q Camp voor het bepalen van de opf/ma/e b&s/e/groo/fe zal in
het ongerede raken omdat hierin de kosten van neenverkopen schromelijk worden onderschat (meestal worden deze kosten nihil verondersteld).
Bedrijven die inspelen op JIT zullen vaker kleinere hoeveelheden bestellen (dit is ook een
gevolg van het 'downscaling'-effect). De leverancier zal hierop moeten inspelen door zich
in de nabijheid van zijn afnemers te vestigen en door aangepaste vervoermiddelen te gaan
gebruiken (vrachtwagenvervoer ten koste van bijvoorbeeld vervoer per schip of per trein).

Bij target costing worden behalve een hoogwaardige kwaliteit met name ook drastische kostenbesparingen nagestreefd door bij het produktontwerp en bij de produkt-ontwikkeling 'va/ue engineering' toe te passen. Dit is een
vorm van 'activity based management' waarbij wordt getracht niet-waardeloevocgende activiteiten te elimineren.
Wat waarde is, wordt bepaald vanuit hel gezichtspunt van de consument (/M/atucto el a/, 1994:1-10).
Het concepf van de kostenplaatsenmethode blijft evenwel overeind. Een kostcnplaats is in deze zin de verzameling van kosten van een homogene produktieactiviteiu Echter, in de praktijk heeft men kostenplaatsen vaak als de in
de organisatie gecreëerde a/üe/inge/i uitgelegd, terwijl die afdelingen heterogene activiteiten uitvoeren.

'
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De/ter/W/ite/f die ook van werknemers zal worden verlangd betekent dat bezettingsgraden van machines minder relevant zijn omdat het personeel ook aan andere machines kan
werken. Van het personeel zal voortdurende aandacht worden gevraagd voor Awa/j/eiw6ewaJfcmg. Werknemers zullen hun eigen geproduceerde onderdelen in een latere fase van
het produktieproces nog eens terugkrijgen voor verdere afhandeling. Dit verhoogt hun
betrokkenheid bij de kwaliteitsbewaking en voorkomt onnodige voorraadvorming.
Werknemers zullen steeds meer worden gestimuleerd mee te denken in een proces van
voorfdMremte m/iovar/e^. Dit betekent dat hen bepaalde experimentele (budget)ruimte
moet worden gelaten. In de traditionele versc/H7/e/iaiia/y,ï« betekent dit dat de druk op
efficiency niet ten koste mag gaan van innovatie. Trade-offs tussen prijs-, efficiency- en
kwaliteitsverschillen zijn van groot belang. Beter is te streven naar een globale totale
optimalisatie (zoals binnen JIT) in plaats van naar partiële efficiency. Ac&o/f drukt zich in
dit verband als volgt uit:
vr.i.v:>.
•"'I-B'

.;uj.i..«c-Ê~ J • ; '

"7/eac/i pan o/a .rysfe/w, co/ixidered •xeperafe/y, « wade /o operate as ej§ïcfenr/y ai posj»We,
tA« sysfe/w ai a w/io/e wi// «or operate ax cfifecrive/y ax possio/e" (7957.78,).
,:.;•«:
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rmjyn èeoorrfe/m^en zijn gewenst zodat kostenreducties niet worden doorgevoerd
op rekening van lange-termijn kosten zoals minder kwaliteit en verlengde levertijden.
Bo/wi/n heeft op treffende wijze de ontwikkelingen in de periode '60-'90 ten aanzien van
markteisen, beoordelingscriteria en bedrijfsvorm in een schema weergegeven.
Tabel 4.1 Markteisen, performance criteria en ideaaltypische ondernemingen in de periode 1960
tot 2000.
Markteisen
'60

prijs

'70

de efficiënte firma

prijs,
kwaliteit

efficiency
+ kwaliteit

de kwaliteits firma

efficiency
+ kwaliteit
+ flexibiliteit

de flexibele firma

kwaliteit,
keuze/levertijd
prijs,
kwaliteit,
keuze/levertijd,
uniekheid

efficiency
+ kwaliteit
+ flexibiliteit
+ innovativiteit

de innovatieve firma

'•* In Japan wordt dit 'kaizen' genoemd.
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Bedrijf
(ideaaltype)

efficiency

'80

'90

Performance
criteria

- •"'

u^ >, '
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Economisch gezien schetst Bo/wj/n een ontwikkeling van produktieomvang naar produktietwö/i(«i(, naar produktiediver.sirei7 en -sne/neid naar produktied/j^ere/iftatte. Een bedrijf
dat succesvol wil opereren zal in elke fase gelijktijdig aan de genoemde prestatie-criteria
moeten kunnen voldoen. Deze criteria kunnen derhalve als £rfr/e&£ JKCces/acforen worden
beschouwd en het is van belang dat het management accountingsysteem gegevens over
deze factoren verzamelt en aan het management presenteert.
De /ac/or aroei<i/men.ï zal waarschijnlijk in toenemende mate als het belangrijkste actief
van bedrijven worden beschouwd (een ontwikkeling van hardware naar software naar
'brainware'). Per/od/efce öeoorde/ing is gewenst en feam-prodMfoie zal waarschijnlijk
toenemen (als vervanging van de traditionele 'estafette-benadering')- Dit alles heeft zijn
gevolgen voor de inhoud en frequentie van de financieel-economische rapportage. De
besluitvorming zal nog meer 'bottom-up' plaatsvinden (onder andere van belang voor de
budgettering). Analoog aan de ideeën van OUC/II en zijn naar hem genoemde 'f/ieorie Z'
za/ de adm/msfraneve organ/sane weer op vertrouwe/i dan op wanfroMwen wioetert
worden gesfoeW. De hiermee gepaard gaande toenamen van personeelsmotivatie en
produktiviteit dienen te worden afgewogen tegen de eventuele kosten van een minder
waterdichte controle. Van medewerkers wordt verwacht dat ze denken terwijl ze werken,
zodat continu innovatieve impulsen het management kunnen bereiken.
Door de automatisering zal ook het verloop van het /eerej5%cf (de leercurve) worden
beïnvloed (///rsc/i, 1988:175). In de aanvangsfase zal de aanpassing op nieuwe technologie moeilijker kunnen verlopen. Maar vervolgens kan, wanneer eenmaal het computergeintegreerde produktiesysteem draait, het proces bij voortduring op identieke wijze worden
herhaald.
< , In een flexibele produktie-omgeving nemen de gebruiksmogelijkheden van machines toe.
Dit betekent een toename van de eco«owi"5c/ie georMjjtydwwr van de produktiemiddelen.
Door evenwel de extra kasstromen die hier een gevolg van zijn te disconteren, wordt aan
dit aspect (te) weinig aandacht gegeven. Immers, kasstromen die verder weg in de
toekomst liggen worden lager gewaardeerd. De hoge initiële kosten die vaak met
investeringen in nieuwe technologie gaan gepaard, versterken dit effect. Gevolg is dat
dergelijke investeringen bij beoordeling volgens de klassieke benadering, economisch
onverantwoord lijken, terwijl feitelijk de onderneming vaak geen keuze heeft in het al dan
niet investeren in moderne technologie (ATap/an en A/Jt/nson, 1989:480). De wyze van
wveiïen>ig5oeoorde//ng dient derhalve te worden aangepast, met name door rekening te
houden met voordelen uit hoofde van afname van de voorraden, verbeterde kwaliteit en
service en verminderde behoefte aan fabrieksoppervlakte. De financiële impact van
dergelijke factoren wordt in traditionele accountingsystemen vrijwel nimmer expliciet ' '
gemeten en/of geregistreerd.
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als coördinatiemiddel zal binnen organisaties in de toekomst aan belangrijkheid inboeten. Uit anarchie worden de beste ideeën geboren (Peters, 1992:43). Matrixorganisaties zullen steeds minder voorkomen omdat zij te star zijn om op de zo snel
bewegende markten in te springen. Het management accountingsysteem zal zich dientengevolge meer in informele zin ontwikkelen.
Het aandeel van de co/wrantefowfe/zin de totale kosten zal vermoedelijk verder toenemen. Dit betekent dat het gebruik van de varütóe/e )toi/enca/cM/a//ewef/:ode ('direct costing') zal kunnen afnemen.
"Afaorptton costing èecom£$ //te on/y meaning/w/ cos/twg mernod" ("Lee, 7987.744).
Enerzijds zullen de overnead£o.s/en door de veranderde produktie-omstandigheden verder
toenemen. Anderzijds wordt het steeds goedkoper om bepaalde kosten direct te registreren, bijvoorbeeld door bij de ontwikkeling van een produktierobot te voorzien in een
sensor ten behoeve van bepaalde gegevensregistraties. Ook de bar-codering en de laserscanning in het algemeen dragen hiertoe bij.
Wellicht is een aanpassing van /zef waardeconcepf aan de orde. Management accounting
dient foeJfcoms/genc/if te zijn. Dan is een object niet zozeer waard wat er voor is betaald
(historische kostprijs) of wat er nu bij vervanging voor zou moeten worden betaald
(actuele waarde/vervangingswaarde), maar veeleer datgene wat er in de toekomst mee kan
worden verdiend (/zeöowd, 1992:37).
In hoofdstuk 7 wordt aannemelijk gemaakt dat een deel van de ontwikkelingen in de
natuurkunde model heeft gestaan voor ontwikkelingen in de accounting en voor ontwikkelingen in de economische wetenschap in het algemeen (zie ook KVan/, 1987:33). Ook
Pac/o/i was in eerste instantie een wis- en natuurkundige. Maar de aard van de accountingwetenschap is feitelijk een geheel andere dan die van de natuurkunde. Een nafuwrwefensc/iap, zoals de natuurkunde en de biologie, is een empirische wetenschap waarin
onderzoek wordt verricht naar de werking van natuurverschijnselen. Daarentegen is de
accounting, zoals ook de psychologie, de sociologie en de geneeskunde, een mensivefensc/iap (of geesteswetenschap). Een menswetenschap is even-eens een empirische
wetenschap, maar hierin staat de bestudering van het menselijk gedrag (in al zijn facetten)
centraal.
Empirische wetenschappen staan tegenover/orwe/e werensc/iappen zoals de wiskunde. In
een formele of fundamentele wetenschap staat meer de theorievorming voorop en het
begrijpen van bepaalde verschijnselen, nog los van enige toepassing.
De gebruikers van resultaten van formeel wetenschappelijke activiteit zijn met name
wetenschappers van andere discipline. Empirische wetenschappen zijn op praktische
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toepassing gericht (zoals de technische wetenschappen die de praktische toepassing
bestuderen van theoretisch-natuurkundig onderzoek). Het is misschien om bovenstaande
redenen dat de accountingwetenschap de ontwikkelingen in de natuurkunde voor een deel
aan zich heeft laten voorbijgaan. De vraag die in dit verband resteert, is: Dient in de
accounting het klassieke op de natuurkunde gebaseerde model nog steeds het vertrekpunt
te zijn van wetenschappelijk en praktisch handelen? In elk geval kan worden gesteld dat
het accountingmodel kan worden verder verrijkt door inzichten over te nemen van
ontwikkelingen in andere empirische wetenschappen zoals de sociologie en psychologie
(Cooper en /fozmeMfc;y, 1992:14). De be/iaviora/ accouwf/ng is hiervan een praktische
uitwerking. In dit verband liggen raakvlakken op met name gebieden als (interpersoonlijke) communicatie, (prestatie)motivatie, cognitieve processen en (groeps)gedrag' .
Daarentegen vormen triple-entry en momentum accounting uitbreidingen van het accountingmodel met resultaten van theoretisch-natuurkundig onderzoek. Derhalve een verrijking
met formele inzichten.

4.6 S a m e n v a t t i n g

<.!,-.* :w.

•» s-wu

^,v v t

Recente literatuur en onderzoeksresultaten doen vermoeden dat de kwaliteit van de
huidige management accountingsystemen tekortschiet. Een belangrijke oorzaak hiervan is
zonder twijfel het (te) sterk gericht zijn van de accountingsystemen op de juridische
voorschriften inzake de externe financiële berichtgeving. Hierdoor zijn de in het systeem
opgeslagen gegevens voornamelijk op het afleggen van verantwoording gericht en
daardoor retrospectief van aard. Objectiviteit, controleerbaarheid en betrouwbaarheid
vormen in dit kader de centrale thema's en bases voor handelingen. Een dergelijke eenzijdige inslag gaat ten koste van de relevantie van de accounting in het licht van de bedrijfsbeheersing. Hiertoe dienen voor een belangrijk deel prospecf/eve gegevens te worden
verzameld en opgeslagen. Triple-entry en momentum accounting kunnen in dit verband
worden gezien als middelen tot het verhogen van de prospectieve waarde van accountingsystemen door in deze systemen gegevens op te slaan over de oorzakelijke ontwikkeling in de winstcapaciteit van het eigen vermogen van de onderneming.
Bij een beschrijving van een aantal aspecten van verleden, heden en toekomst in het ••-•'••
recente denken in de management accounting onderscheidt fi/rnAerg (1992:1-19) een
drietal richtingen: een 'economics strand', een 'behavioral strand' en een 'management
strand'. In de economisc/ie èenadenng zoals die met name in de jaren '5O-'8O is
aangehangen, staat voorop de wijze waarop de problemen zijn aangepakt. Het gaat om
Recente ontwikkelingen in de aHrièurief/ieorJe zijn van dit laatste een goed voorbeeld. In de altribuiictheorie
wordt nagegaan hoe het handelen van mensen wordt beïnvloed door hun perceptie van wat andere mensen denken
en menen.
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elegantie meer dan om relevantie. Het is een mechanistisch-deductieve benadering welke
leidt tot normatieve besluitvormingsmodellen^. In de gedragsrart/ge èenader/ng gaat
het om accounting als een communicatiesysteem, een motivatiemiddel, een prestatiebeoordelingsmiddel en staan onderwerpen centraal als informatie-asymmetrie, perceptie,
disfunctionele (re)acties, cultuur, politieke processen en persoonlijkheid. In de meer
recente /TumageweHf-öemftfenng gaat het om relevantie van de accountinggegevens. In
deze gebruikers- en dus servicegerichte benadering komen ideeën voor onderzoek uit de
praktijk'^. Met name de discussie omtrent activity based costing is hiervan een gevolg.
Onder andere F/am/io/z wijst er op dat de relevantie die de management accounting uit
het oog heeft verloren een gevolg is van het feit dat in het accountingonderzoek de
statistische verwerking is geprioriteerd boven de relevantie van het onderzoek. • •• accoutring /KM /osf Jtt re/evance. 77iis /uu occurred because o/r/ie aazae/nic
o/srarmica/ r/gor rar/jer r/ia/» re/evance" (7992:2/,).
• : . • , ; .

••..•»,•.•;•'
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doet in zijn boek 'fte/evance regained (1992) een aantal concrete voorstellen om
de management accounting uit het slop te halen. Hierbij ziet hij niet veel heil in het
aanpassen van bestaande accountingsystemen, maar pleit hij voor een geheel andere • ••'
benadering van het vakgebied. Deze benadering komt er op neer dat 7o/i«jon probeert de
mar&efmg in de accounting te integreren. Op treffende wijze schetst /o/zruon het spanningsveld tussen het transactiegerichte boekhouden en de produktgerichte accounting
«
enerzijds en klantgericht-management anderzijds. Het volledig tevreden stellen van
klanten is de sleutel voor het lange-termijn bedrijfssucces. Dit succes wordt bereikt door
het in alle opzichten tevreden stellen van klanten, niet door het zoveel mogelijk verkopen
van de produkten die volgens het accountingsysteem het meest winstgevend zijn. De
doelstelling van een bedrijf is niet het realiseren van winst, maar het creëren van een
klant. Winst volgt dan van zelf. Twee zaken zijn van groot belang: responsiviteit en
flexibiliteit. /tesponjiviteif kan worden bereikt door het aanleggen van goede relaties met
klanten, het personeel en leveranciers. F/ex/ftf/i/eif in de produktie kan worden bereikt
door het terugbrengen van het aantal variaties in de output. Het leiding geven aan
bedrijfsprocessen op basis van accountinggegevens leidt er volgens 7o/i/uon toe dat het
betreffende personeel de (gegevens over de) output en/of de processen manipuleert. • ='
Wanneer werknemers in de gelegenheid worden gesteld af te gaan op hun eigen waarne- •

" Optimale voorraad- en bestclmodcllen, nutsmaximalisatie-modellen en marginale analyses zijn in deze richting
ontwikkeld. Deze modellen berusten vaak op oversimplincaües van de problemen die zich werkelijk in de praktijk
aandienen.
In de economische en gedragsmatige benadering gaan ideeën van uit de wetenschap naar de praktijk. Deze
benaderingen kunnen worden vergeleken met wat fiouma noemt de a/ia/yriic/ie mef/iode/i. De managcmentbenadering kan worden gelijkgesteld aan wat Bouma noemt de iyni/ie/ire/ie mff/uxte (1990:488).
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mingen en ervaring, leidt dit uiteindelijk tot betere resultaten, /O/MJO/I spreekt in dit
verband van 'em/?/o.yee empowerment'. De hieruit voortkomende bottom-up krachten
dienen garant te staan voor continue innovatie gericht op klantsatisfactie.
De management accounting wacht nog een spannende periode. Wat ooit het hoofdvak
was binnen de bedrijfseconomie kan deze status herwinnen, indien binnen het management accountingsysteem op verantwoorde wijze voldoende creativiteit en flexibiliteit
worden ingebracht en derhalve een cultuur van 'ondernemend adm/nisfreren' wordt
gecreëerd. Hierbij is een voortgaande emancipatie van de management accounting ten
opzichte van de financial accounting onvermijdelijk (zie ook fiouma, 1990:488).

77

5 Gegevenskenmerken, conceptual framework en
management accounting

5.1 Inleiding
Wanneer met dit onderzoek wordt getracht de kwaliteit van management accountingsystemen te verbeteren, dient te worden aangegeven hoe een dergelijke kwaliteit kan worden
beoordeeld. Zoals bij het beantwoorden van de vraag: 'welke van twee bedrijven het
beste functioneert?', gebruik kan worden gemaakt van een aantal bedrijfseconomische
hoedanigheden (met name liquiditeit, solvabiliteit en rentabiliteit), kan ook bij het beoordelen van een voorstel tot verbetering van een bestaand informatiesysteem de invloed van
het nieuwe systeem op een aantal gegevens-)tenmer)fcen (gegevens-hoedanigheden) worden
geanalyseerd. Vanuit deze invalshoek kan een management accountingsysteem worden
gekwalificeerd door gebruik te maken van een raamwerk waarin een aantal van deze
gegevensaspecten is opgenomen, //er vorm geven aan dif raamwen!: « we///cn/ de
èe/angnyfcs/e /ase w /ze/ onfwerpe/j van een management accoMnftng.ryj/eem (M/son,
1991:84). De meeste onderzoeken op het gebied van het ontwerp van management
accountingsystemen zijn gebaseerd op een benadering vanuit gegevenskarakteristieken.

5.2 Relevante gegevenskenmerken

^i „ .,

Arag/om stelt dat een accountingsysteem kan worden gekenmerkt door het beschrijven
van een achttal aspecten (1978:279-291):
1) 'On«n/fl//on'. Oriëntatie heeft onder andere betrekking op de vraag of de gegevens
financieel of niet-financieel van aard zijn, of de gegevens op het verleden of op de
toekomst betrekking hebben en op welke bedrijfsfunctie.
2) 'Forma/ re^ponj/öj/iry'. Dit aspect betreft de vraag in hoeverre gebruik wordt gemaakt
van financiële maatstaven ter beoordeling van het functioneren van (hoofden van)
afdelingen.
3) 'ö«/cfcn«M'. Dit betreft de periodiciteit waarmee gegevens worden verstrekt (permanent, dagelijks, wekelijks, maandelijks).
4) 'DeraiV'. Bij dit aspect gaat het om de mate waarin gegevens per gewenste variabele
kunnen worden geclusterd, bijvoorbeeld per produkt, per activiteit (functie) of per
geografisch gebied.
5) '/?e/evance'. Gegevens zijn relevant (bruikbaar) indien de systeemgebruiker hiermee
betere beslissingen kan nemen.
6) 'Se/ecftWry'- Gegevens zijn selectief indien de gebruiker alleen gegevens worden
verstrekt die betrekking hebben op het gebied dat valt onder zijn verantwoordelijkheid.
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7) 'Confro/ sfy/e'. De mate waarin en de wijze waarop systeemgegevens door het hogere
management worden gebruikt voor het sturen en beoordelen van medewerkers.
1
8) 'Procedure/ ngidirv'. Dit aspect betreft de vraag hoe vaak formele procedures worden
veranderd ten behoeve van ad hoc informatievoorziening.

./ones gaat uit van het kwalificatie-model van Am/gioni maar voegt hier een viertal
kenmerken aan toe (./ones, 1986:292):
1) '-Accuracy'. Dit aspect heeft met name betrekking op de vraag in hoeverre de gegevens
berusten op veronderstelling in plaats van op objectieve waarneming. In het algemeen
gaat het hierbij om de vraag in hoeverre er fouten in het systeem kunnen sluipen.
2) 'ConsM//a//o«'. De mate waarin medewerkers zelf betrokken zijn bij de gegevensinvoer
(onder andere van belang voor potentiële gegevensmanipulatie). Amfg/oni vatte dit
aspect onder 'control style'.
3) 'Avai/aoiV/ry as da/a ease'. De mate waarin de systeemgebruiker toegang heeft tot
'ruwe' gegevens (onder andere van belang voor het vertrouwen dat de gebruiker in het
systeem stelt).
4) Tecnno/o&y'. De technologie beschrijft de methoden en technieken waarvan gebruik
wordt gemaakt ten behoeve van het informatiesysteem. Omdat /ones de aspecten
'relevance' en 'selectivity' zoals gebruikt door i4m<g<0n< samenvoegt, hanteert hij ten |
behoeve van het beschrijven van de gegevensstromen in een management accountingsysteem in totaal 11 kenmerken.
en Worm daarentegen vinden dat de bruikbaarheid van een management
accountingsysteem afhankelijk is van een viertal gegevenskenmerken (1986:19):
1) '5cope'. Dit aspect heeft betrekking op het kenmerk 'oriëntatie van de gegevens' zoals
bedoeld door /4/nigj'oni' maar ook op de accuratesse zoals bedoeld door ./ones.
2) '7ïme/mess'. De periodiciteit en snelheid waarmee gegevens worden verstrekt.
3) 'i4ggregaf/on-/eve/'. Hiertoe rekenen zij met name aspecten als de mate van detaillering, de bruikbaarheid van gegevens voor 'what-if'-analyses, de toepasbaarheid van
gegevens in beslissingsmodellen zoals investerings- en voorraadmodellen en de
beschikbaarheid van kosten-gegevens, opgedeeld in een constant en variabel deel.
4) 7n/egrafion-/eve/'. Dit aspect betreft met name gegevens over de invloed welke de te
nemen beslissing heeft op de winstgevendheid van de betreffende afdeling, alsmede
gegevens over de invloed welke door derden te nemen beslissingen zullen hebben op
het verantwoordelijkheidsterrein van de systeemgebruiker.
en Neumann, auteurs op het gebied van management informatiesystemen in het
algemeen, stellen het volgende:
.-:JV

• Relevante gegevenskenmerfcen

"77ie pncipa/ cafegor/ey o/ irt/bmjafton syyfem attrjfcu/ej are fne /o/Zow/ng (sec a/so #f/a/nen
/c/w. 70 p. 77:
7.
^
'
i
2.
5. Formal

Bij 'r/me//«e«' gaat het behalve om de frequentie van de berichtgeving met name ook
om de tijd die er verstrijkt tussen het beschikbaar komen van een nieuw gegeven en het
verwerken hiervan in het systeem (het aspect van de tijdigheid). In het geval dit interval
vrij kort van duur is, is sprake van een rea/-fime .yy.steem. Onder 'confón/' vallen
eigenschappen als 'accuracy', 'relevance', 'exhaustiveness', 'redundancy', en 'level of
detail (aggregation level)'. 'Ex/za«jf/v£He.s.s' heeft betrekking op de vraag of alle relevante
gegevens met betrekking tot een bepaald object voorhanden zijn. Binnen een systeem is
sprake van redundancy indien meer gegevens worden verstrekt dan minimaal is vereist'.
'Formaf' refereert aan het gebruikte medium bij de gegevenspresentatie, het al dan niet
beschikbaar zijn van grafische weergaven en de wijze waarop gegevens zijn geordend,
bijvoorbeeld in een verticale of horizontale opstelling. Wanneer een informatiesysteem
wordt gekarakteriseerd met behulp van genoemde attributen en zo diverse alternatieven
kunnen worden gepresenteerd, is het vanzelfsprekend ook van belang hierbij 'kostenplaatjes' te formuleren^. In die zin kunnen ook de kosten van elk alternatief ('casf') als een
gegevenskenmerk worden behandeld.
>•-,•

Gordon en Narayanan gaan in hun onderzoek naar de invloed op het ontwerp van
—
management accountingsystemen van de mate van onzekerheid in de bedrijfsomgeving
respectievelijk de organisatiestructuur uit van een drietal gegevens-dimensies: (1) ex/erng
oriëntatie, (2) de mate waarin nié7-/ïnancie7e gegevens van belang zijn en (3) de mate
waarin ex anfe gegevens van belang zijn (1983:39). Ook andere onderzoekers hebben op
het belang van deze drie gegevens-karakteristieken voor het ontwerp van management
accountingsystemen gewezen (zie bijvoorbeeld Dermer, 1973:515).
In menig accountingonderzoek wordt verwezen naar de gegevenscriteria zoals die door
K/eyne/i zijn opgesteld (zie Kande//n en L/n, 1992). Voor het beoordelen van de kwaliteit
van het ontwerp van een informatiesysteem heeft KVeynen een set van 11 gegevenskenmerken opgesteld (1980:80):
1)
Time/inew': zie voor een beschrijving van dit aspect A/HVMV en
2)
'Accuracy': zie voor een beschrijving van dit aspect /ones.
In het algemeen is ten behoeve van de controle op gegevens enige redundantie wenselijk, met name ten aanzien
van sleuielgegevens.
Gegevensverwerking is immers niet kosteloos. Anders gezegd: elke kostprijs heeft een kostprijs.

• .••-•->••=•-•-
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3)
4)
5)
6)
7)
-•
8)
9)

10)

11)

'/Iggregatton': zie voor een beschrijving van dit aspect C/ien/za// en A/orm.
'/?eporf mode': hieronder vallen aspecten als lay-out, periodieke versus uitzonderingsrapportage en maatwerk- dan wel standaardrapporten.
'/?e/e/tfj'on r/me': het gaat hier om de bewaartermijn van de gegevens. 'svi'3 .*" J
'/*/•ƒvacy a«d secMriry': hierbij gaat het om aspecten als de beveiliging van de
gegevens en afscherming van de toegang daartoe voor onbevoegden.
'fle/iaoi/ify and recovery': de mate waarin de gegevens model staan voor de
werkelijkheid die zij representeren ('reliability') en de wijze waarop de veiligstelling van gegevens middels back-ups is geregeld ('recovery').
'Scope': zie voor een beschrijving van dit aspect Amigiom'.
't/ser-mac/ime /nodej': dit aspect heeft betrekking op de interface tussen machine
en mens, dus het grensvlak waarop zich de mens aan de machine voordoet
(bijvoorbeeld ten aanzien van de commando-toetsen).
'F/exiMiry': dit is de mate waarin het systeem zich in de tijd weet aan te passen
aan veranderende informatiebehoeften welke in belangrijke mate wordt bepaald
door de systeem-modulariteit.
'Af«/r/p/e-«iers': hierbij gaat het om de vraag in hoeverre het systeem rekening
houdt met specifieke gedragskarakteristieken van de gebruikers en van de organisatie waarin het zal worden opgesteld.

Voor hun ontwerp van een voorraad-computermodel, gebaseerd op de 'events-approach',
selecteerden fomde/m en Lm van de door AT/ei/'nen voorgestelde criteria er vier: 'accuracy', 'report-mode', 'aggregation' en 'flexibility' (/farcde/m en Lm, 1992:25). Zij voegden
hieraan twee kenmerken toe zoals die in het accountingonderzoek van groot belang
worden geacht: re/evan/ie en /fcwan///ïceeröaar/iejd (zie ook A/ocfc, 1976). Deze twee criteria worden eveneens door de American Accounting Association (AAA) genoemd voor het
beoordelen van potentiële accountinggegevens. In het betreffende 'statement' komt de
AAA tot een viertal criteria: (1) re/evan/ie, (2) conrro/eeroaar/ieid, (3) o/ipartyd/g/ieid en
(4) /wan/i/ïceeröaar/ieid (Amer/can Accoimfmg Ajjoc/a/JOH, 1966:8). **••*''>

5.3 Het conceptual framework voor de financial accounting
Veel van de hiervoor genoemde gegevenskenmerken vinden we terug in het in de
Verenigde Staten door de Fj'nancia/ Acco«n///ig 5/andardj Board (FASB) ontwikkelde
conceptual framework (FASB, 1978-1985)^. Een concep/Ma/ accoM/i/mg /rameworA: is
een beschrijving van het samenhangend geheel van (1) de doelstellingen van de berichtge* De FASB definieert een concepfua/ /rameHwi als volgt: "a coherent system of interrelated objectives and fundamentcis that can lead to consistent standards and that prescribes the nature, function, and limits of financial
accounting and financial statements" (FASB, 1976b:2).
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ving, (2) van de overzichten die dienen te worden verstrekt, (3) van de kwalitatieve eisen
waaraan de verstrekte gegevens dienen te voldoen, en (4) van de postulaten en principes *
(overwegingen) die dienen te worden gevolgd"*. Wat de kwalitatieve, aan gegevens te
)
stellen eisen betreft, voorziet dit conceptuele kader in een zekere /»ërarc/ne (zie figuur •*
5.1). Kwalitatieve gegevenskenmerken worden in het FASB-framework 'awa///a//ve
••-'
ï' genoemd.
Economische randvoorwaarde in de hiërarchie van gegevenskenmerken is dat de baten
van het informatiesysteem de kosten moeten overtreffen ('ftene/ïw > costt'). Bovendien
zullen alleen dié gegevens in het systeem worden opgenomen welke vermogen de
beslissingen van de gebruiker te beïnvloeden ('//ires/zo/d/or recognition'). Dit wordt het
beginsel van 'maferia//ry' genoemd. Tot de kosten kunnen ook eventuele concurrentienadelen worden gerekend, met name in die gevallen waarin niet alle concurrerende
partijen aan dezelfde externe publicatievoorschriften zijn gebonden (A7r&, 1991:99).
'' verlangt dat de verstrekte gegevens door de gemiddelde gebruiker (is
dit de 'verstandige leek'?) kunnen worden begrepen. 'Decuion Mse/w/ness' geeft aan dat
de verstrekte gegevens bruikbaar moeten zijn voor het nemen van beslissingen.
' heeft betrekking op de bruikbaarheid van de gegevens voor de oplossing van
het probleem waarvoor de gebruiker zich ziet gesteld. 'Pred/cf/ve va/we' is de waarde van
de verstrekte gegevens bij het formuleren van toekomstverwachtingen. 'Feedback va/ue'
is de bruikbaarheid van de verstrekte gegevens bij het beoordelen van in het verleden
uitgesproken toekomstverwachtingen. '7ïme/ine.s.r' betreft de tijdigheid van de verstrekte
gegevens. Gegevens die te laat beschikbaar komen, zijn niet meer relevant. 'fle/iaW/ify'
heeft betrekking op de mate waarin de gegevens betrouwbaar zijn, of anders gezegd hoe
getrouw de accountinggegevens de werkelijkheid weergeven. 'Ven/IaW/z'/y' (vaak ook
genoemd 'ofyecnvi'fy') stelt de vraag of de juistheid van de verstrekte gegevens objectief
kan worden gecontroleerd. Dit komt tot uitdrukking in de mate van overeenstemming in
de uitkomsten die zou bestaan indien verschillende personen de accountingwerkzaamheden zouden hebben uitgevoerd (///>/ en /aeaïafce, 1966:483). 'New/ra/rt/ betekent dat de
verstrekte gegevens objectief (en dus niét suggestief) moeten zijn. 'flepre.se/ira/jona/ /aif/i/w/nm' heeft betrekking op de mate waarin de verstrekte gegevens datgene weergeven
wat ze beogen weer te geven. 'Cowparaö/7/r>'' geeft de mogelijkheid verstrekte gegevens
te vergelijken met een vorige periode van de zelfde onderneming of met vergelijkbare
ondernemingen in de zelfde periode.
"•".'•^i;
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Een paMu/aa» (als een niet verifieerbare veronderstelling) is bijvoorbeeld de 'going-concem'-aanname of de
aanname van een bepaald tijdvak als verslagperiode. Uil deze basisveronderstellingen kunnen vervolgens
accountingprincipes worden afgeleid. Een accoun/i'n^prinape is een algemene richtlijn voor de praktijk bij het
opslaan en verwerken van financiële gegevens, zoals het matching-principe en het voorzichtigheids-beginsel.
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Het kunnen maken van een vergelijking is van belang voor het geven van een zodanig
inzicht dat een verantwoord oordeel kan worden gevormd omtrent het vermogen, etcetera
(vergelijk BW 2:362, lid 1). Zonder het kunnen maken van een vergelijking is verantwoorde oordeelsvorming onmogelijk. Vergelijkbaarheid is daarom belangrijker dan inzicht
(Br/n*, 1991:3).
Figuur 5.1 Het FASB-model.
FASB-model

A hierarchy of Accounting Qualities
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Er is sprake van "co/wwfency* wanneer de verstrekte gegevens, in de tijd gezien, berusten
op dezelfde grondslagen en principes. Vanzelfsprekend is dit van groot belang voor de
vergelijkbaarheid.
Het conceptual framework van het MSC (International Accounting Standards Committee)
komt in grote lijnen met het FASB-model overeen (Agrawo/ e/ a//, 1989:244)*. Het
AccoK/tfmg 5ra«dar<iy Comm/ttee (ASC) in Engeland heeft het IASC-model overgenomen

Met name de beginselen 'substance over form' en 'voorzichtigheid' alsmede het aspect 'volledigheid' worden in
het IASC-model expliciet genoemd. Behalve voor het evenwicht tussen kosten en baten wordt in dit model ook
aandacht gevraagd voor het evenwicht tussen de diverse kwalitatieve gegevenskenmerken. Anders gezegd: het
opvoeren van de kwaliteit van het ene kenmerk kan ten koste gaan van de kwaliteit van een ander kenmerk.
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(het model is alleen nog nader gedetailleerd). In het IASC/ASC-model worden de kwalitatieve gegevenskenmerken als volgt gedefinieerd:
"Qua///a/ive cnarac/era/ics are rne awr/ftwres fnaf mate fne m/brmanort provided m fne
/jnancia/ srarementt JÜÊ/M/ /or users. 7V»e /our pr/nc/pa/ OMa/irarive c/iaracferm/cs are
Mndersfandaoi/i'O'. re/evance, re/iaMjry and co/nparaoi/jfy" (MSC, i9S9.i5J.
Als fowMenmente/i van gegevens worden beschouwd: re/evanfte, re/iaW/ffy en de re/afte
deze fwee £en/nenten.
.
.,..-...,
"... a oetter ins/gnf can oe gained o>> cons/dering /ne inferrete/on oerween fneje c/iaracfer/srics and recogn/s/ng fna/ re/evance and re/iaoi"/jfy are r/ie £e.y cnarac/erij/jcs r/iaf an> p»ece
in/ormarion /nz«f nave fo oe «se/u/" CAccoMn/ancy, /997.707/ , ,j ; , , ,-,.-

Ter vergelijking is hierna ook het door het (I)ASC voorgestelde model voor gegevenskenmerken opgenomen (zie figuur 5.2). De meeste hierin opgenomen kenmerken komen
tevens voor in het FASB-model. 'Con/ïrmöfory va/«e' komt overeen met 'feedback
value'. Het kenmerk 'sM&tfance over/omz' geeft aan dat voor het al dan niet verslag doen
over transacties en/of gebeurtenissen de economische omstandigheden en n»é/ de juridische bepalend zijn. 'Prudence' betekent dat bij het schatten van toekomstige onzekere
gebeurtenissen de nodige voorzichtigheid wordt ingebouwd, zodat kosten en/of verplichtingen niet worden onderschat en opbrengsten en/of activa niet worden overschat.
Expliciet (in paragraaf 40) wijst het (I)ASC op 'Jrade-o#s' die kunnen bestaan tussen de
onderscheiden gegevenskenmerken, dat wil zeggen: onderlinge afhankelijkheid der
kenmerken. Het aspect 'neutraliteit' bijvoorbeeld wordt geschaad door toepassing van
'voorzichtigheid' en het aspect 'volledigheid' door het streven naar 'tijdigheid'. Het is de
taak van het management een evenwichtige verhouding aan te brengen tussen de diverse
gegevenskenmerken. In dit verband doet zich de vraag voor of, waar en in welke mate
deze verhouding anders ligt wanneer het gaat om management accounting in plaats van
financial accounting. In hoofdstuk 6 worden de resultaten besproken van een empirisch
onderzoek naar deze verhouding.
Voor znanagemen/ accounf/ng ontbreekt op dit moment een soortgelijk 'conceptual
framework'. ,Anf«0n;y ziet dit als een bijzonder gemis bij de huidige management
accounting (1991:8). Omdat het in het voor de financial accounting bestaande conceptual
framework echter gaat om vrij algemene eisen te stellen aan accountinggegevens, kan dit
raamwerk wellicht ook dienen bij de management accounting. Waarschijnlijk worden in
de management accounting andere accenten gelegd ten aanzien van de gestelde kenmerken, dat wil zeggen de wegingsfactoren van de kenmerken zullen verschillen. Onder
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Figuur 5.2 Het (I)ASC-model.
The Qualitative Characteristics of Accounting Information
fwhal makes Accounting Information Useful?

Treshold

information which is not

MATERIALITY

material cannot be useful

Quality

J_

Primary

_L

MORE OF ONE

RELEVANCE
Characteristics

RELIABILITY

MEANS LESS OF OTHER

HAT INFORMATION IS RELIABLE?

WHAT INFORMATION IS RELEVANT?

Information which is free from error or bias

Information which influences decisions

1
PREDICTIVE

CONFIRMATORY

CHOICE OF ASPECT

SUBSTANCE

PRUDENCE

VALUE

VALUE

VALID DESCRIPTION
I— interrelated

—I

NEUTRALITY

& MEASUREMENT
COMPLETENESS
< ».'

relevant information

{9Ï'

usefull information.

reliable information

WHICH QUALITY, IF LACKING.

Secondary

WOULD LIMIT THE USEFULNESS

Characteristics

OF THE INFORMATION?
•

COMPARABILITY

3NSISTENCY

UNDERSTANDABILITY

i.-'?'...••

DISCLOSURE
E.G. ACCOUNTING POLICIES AND

|USERS' ABfLITIES

PRESENTATION

CORRESPONDING FIGURES

COMPLIANCE WITH
ACCOUNTING STANDARDS
>:?•>.

TRADE OFFS

•,

-

- E ' " * ' - -

WHAT LIMITS THE LEVELS OF
RELEVANCE AND RELIABILITY?
.

BALANCE BETWEEN

;' r

TIMELINESS

BENEFIT x

CHARACTERISTICS
-

86

.

'

«

;

•

.

•

COST

>•'•

.

•

"

Conceptual framework voor financial accounting

am/ 7Vzei> /n/ofmarion Needs' vindt in het IASC-raamwerk als volgt een verwijzing naar management accounting plaats:
i's a/50 mreresfed' J/I f/ie in/ornianon conrained in f«e /i/iancia/ 5fafements even
ir nay access ro aay/no/ia/ managemenr and/ïnancia/ in/örmatton fnar Ae/ps carry our
ision-mafa«g and conrro/ respo«sioi7i'nes. Managemenr /UÏS rne ao///fy ro
r/ie/omi and conrenf o/suc/i addiriona/ /n/bA7nar/o« in order ro meer /tó own
needs. Tne reporting o/ SHC/I in/ormarion, nowever, is oeyond rne scope o/ rnis /ranieworifc.
Neverrne/ess, pwo/is«edyinartcia/ srare/nenrs are èased on r/ie in/brmarion used ov wanagemenr aoour r/ie /inancia/ posirion, per/ormance and c/wnges in /ïnancia/ posirion o/ rne
enrerprise"

5.4 Conceptual framework en de structuur van het ontwerp van een
management accountingsysteem

*-

In tegenstelling tot financial accounting dat zich richt op het verstrekken van algemene
(standaard) financiële overzichten, dient in management accounting veeleer een contingente (dit is een situatie-afhankelijke) benadering te worden gevolgd. Afhankelijk van de
probleemsituatie dient aan de financieel-economische gegevens op een bepaalde wijze
inhoud te worden gegeven. Deze benadering komt het beste tot uitdrukking in wat /.A/.
C/ant noemde 'di/Jerenr cosrs/or di/Jereni" purposes' (1947:175). Een andere algemene
pijler waarop het (her)ontwerp van een management accountingsysteem dient te worden
gebaseerd, komt uit de organisatie-literatuur. Een adagium in dit verband is van A.
Cnand/er (1966): 'srruefwre/o/Vows srrare&y'. Concreet betekent dit dat de organisa- ••'•'•
tiestructuur een afgeleide dient te zijn van de door de onderneming uitgestippelde strategie. Vervolgens wordt algemeen aangenomen dat de wijze waarop het management de
interne organisatie heeft afgestemd op de strategie, bepalend is voor het ontwerp van het
management control- en accountingsysteem.
"... accoMnring exisrs wirnin afcwsinessprimarify roybei/irare rne deve/opmenr and i/np/enjenrarion o/owsiness srraregy" (5nanjt en Govindarayan, /989:xij.
Van de Poe/ over de relatie organisatiestructuur/accountingsysteem: ?; . :

.

•

"De wi/'ze waarop men de organisarie srr«cr«reerr, oepaa/r de conrouren van de inrerne
fcericnrgeving" (Van de Poe/, /997.202;.
Ook A/i/es en 5now (1978) bevestigen de noodzaak van deze onderlinge afstemming. -•••>'
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W2feWj0u.se en 7iessen merken over de afstemming van het management accountingsysteem op de organisatie, het volgende op: »•*
exp//cif/y recogm'zed or «of fne ejjto'enf design o/ f/ie managemenr accounting
i» .system /nusf recognize organization varjoo/ej" (797#:7/j.
Organisatievariabelen hebben met name betrekking op de organisatiegrootte, de toegepaste produktietechnologie en op de omgeving van de organisatie.
Strategie is een multidimensionaal begrip en het kan bijvoorbeeld zowel op de marketing,
op de produktie als op de bedrijfsorganisatie betrekking hebben. Het management accountingsysteem dient wijzigingen in deze beleidsvelden daar waar nodig te volgen. Sommige
organisatiedeskundigen zoals Mi/es en Snow stellen dat de kansrijkheid van een strategie
wordt bepaald door de wijze van implementatie (onder andere via het management
controlsysteem) en de afstemming op de interne (on)mogelijkheden (MiVes en 5now,
1978:18). Daarentegen stelt onder andere Por/er dat een onderneming haar strategie dient
af te stemmen op haar omgeving. Dit betekent dat in geval van dynamische industrieën
innovatieve strategieën zullen moeten worden gevolgd, terwijl in geval van redelijk
stabiele markten een meer traditionele strategie voor de hand ligt waarbij het accent ligt
op kostenminimalisatie, kwaliteit en service (Porter, 1980; 1985). In dit verband stellen
Mi//er en Fr/essen in een onderzoek negatieve corre/afie vasf russen innovatie en contro/
(1982:26). Deze bevinding komt overeen met die van 77jompson: innovatie-strategie en
intensieve administratieve controle zijn onverenigbaar (1965:19). #«ana\va//a onderzocht
in 1972 de relatie tussen de mate waarin concurrentie wordt waargenomen en de mate
waarin van (geavanceerde) accounting controlsystemen gebruik wordt gemaakt. Hij stelde
positieve correlatie vast (1972:285). Een goede congruentie tussen strategie en management accountingsysteem lijkt van groot belang. //iromoto verklaart het succes van de
Japanse management accounting uit deze congruentie (1988:24).
. V - ' J

' . • ! ! < '

. - ' ' *

N

*

*

"

••'

-

.--'-;:•.-;:•-•-*:•"

• •-"•>

•'

•

••:.

"

/

<

'

•

-

•

.'••

•

V

.

-

-

4

V

-

. - - . . • < • • •

Een goed functionerend management control- en accountingsysteem is niet enkel van
belang voor het succesvol implementeren van strategieën. Het kan tevens de effectiviteit
van deze strategieën vergroten (C«nmngnam, 1992:97) en derhalve is er sprake van een
recursieve re/afie tussen strategie en (accounting) control. Dit is tevens de conclusie van
het onderzoek van Cordon en /Vawyanan. Bovendien stelden deze auteurs vast dat de
organisatiestructuur minder van belang was voor het ontwerp van het management
accountingsysteem dan de waargenomen onzekerheid in de bedrijfsomgeving. Naarmate
deze onzekerheid toenam, nam de behoefte aan externe, niet-financiële en ex ante
gegevens toe waarbij bovendien de tendens naar een niét-mechanistische organisatiestructuur waarneembaar was.
Nadrukkelijk stellen Gordon en Narayanan dat management accountingsystemen niet
enkel op de organisatiestructuur moeten worden afgestemd en dus wat dit betreft reactief
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zijn, maar dat dezelfde systemen ook veranderingen in de organisatie-structuur teweeg
kunnen brengen en derhalve een proactieve functie kunnen vervullen (Gordon en
min, 1984:43-44).

> ;;.),-,-.;,/;^;S>::?!»-"Ü.Ï.S5M<SI

bevestigt met zijn onderzoek naar de relatie 'strategie en accounting controlsysteem' wat /lj/iöv als 're^uüfre varie/y' aanduidde (Ai/iov, 1956:86): naarmate de onzekerheid in de bedrijfsomgeving toeneemt zal het betreffende management intensiever gebruik
maken van het management controlsysteem (5/mo/u, 1987:358-359).
Beide eerder genoemde pijlers, (1) 'different costs for different purposes' en (2) 'structure
follows strategy', vereisen van het management accountingsysteem het nodige adapfieve
vermogen. Enkel wanneer het management accountingsysteem hieraan tegemoet kan
komen, blijft het bij de tijd en bezitten de aan dit systeem te ontlenen gegevens voldoende beslissings-relevante waarde. Alleen in dit geval is het management accountingsysteem
functioneel en is het 'a ve/nc/e /or sfra/e&y jmp/emen/an'on' (Porter, 1980).
Het in het kader van de externe verslaglegging door de FASB ontwikkelde 'conceptual
framework' (FASB, 1978, 1980)^ kan waarschijnlijk ook goed worden gebruikt bij het
globaal verder structureren van het interne berichtgevingssysteem.
Uitgangspunt van het conceptuele kader is het bepalen van de doe/.s/e//mgen die met de
interne berichtgeving worden nagestreefd. Dit komt neer op het inventariseren van de bestaande informatiebehoeften (/n/brm<zfie-ana/y.se). In het algemeen betreft het in de
management accounting gegevens voor de beslissingsondersteuning, de beheersing en de
(interne) verantwoording. Per organisatie kunnen hierbij de prioriteiten verschillen, afhankelijk van bijvoorbeeld de bedrijfsgrootte, de strategische positie, de bedrijfstak, de
bedrijfsorganisatie en/of de bedrijfscultuur'.
Vervolgens kan een aantal gegeveniitenmer)ten via het conceptuele kader worden geïdentificeerd en nader uitgewerkt (dit is sys/eemana/yse), zoals relevantie en getrouwheid en
hiervan afgeleide kwaliteiten zoals tijdigheid en controleerbaarheid.
Het is te verwachten dat bij management accounting andere accenten worden gelegd op
de onderscheiden gegevenskenmerken dan bij financial accounting. Bijvoorbeeld, in het
kader van de interne berichtgeving zal de kwaliteit 'predictive value' relatief gezien van
groter belang zijn dan in de externe verslaglegging. Dit betekent waarschijnlijk dat op de
aspecten 'verifïability' en 'neutrality' (en dus op 'reliability') moet worden toegegeven.
Uitkomst van de systeemanalyse kan zijn dat binnen de management accounting een
Of het hierop gebaseerde (I)ASC-model.
Het feit dat toekomstige gebruikers vaak onvoldoende in staat zijn hun informatiebehoeften te specificeren, is een
belangrijke oorzaak van het feit dat informatiesystemen niet naar tevredenheid functioneren (zie Oonmcr, 1982).
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aantal gescheiden systemen dient te worden opgezet, dit gezien de verscheidenheid van de
taken die men met behulp van deze systemen tracht te vervullen (zie voor deze taken
hoofdstuk 2). Bijvoorbeeld, de functie van het accountingsysteem in het kader van de
verantwoording staat wat de 'scope' van de gegevens betreft haaks op de functie van beslissingsondersteuning (in mindere mate op de beheersingsfunctie). In het kader van de
beslissingsondersteuning moeten met name gegevens worden geadministreerd over de
steeds veranderende en met onzekerheid omgeven werkelijkheid waarop de beslissingen
betrekking hebben. Dit betekent dat relatief veel verwac/i/e gegevens in het systeem
j
zullen moeten worden ingevoerd, dat wil zeggen, gegevens over transacties en/of gebeurtenissen waarvan de gevolgen niet exact bekend zijn en waarvan de berekening vaak pas
na subjectieve interpretatie van omgevingsconstellaties kan plaatsvinden. In het kader van
de verantwoording worden in hoofdzaak gerea/weerde gegevens over uitgevoerde
fran.sacfje.ï in het systeem vastgelegd. Het is aldus moeilijk, zo niet onmogelijk deze naar
aard zeer verschillende taken van management accounting in één enkel unificerend
systeem onder te brengen. Recente literatuur doet dit bevestigen.
"One Cosf System /jn'r enougn. A/o smg/e syjrewi can adeoMare/y answer fne de/nands made
fcy r/ie diverse ,/uncr/ons o/cost sysfe/ns" (7(fap/an, ƒ985:67-66,).
"//e» grote profc/eem - we sre/den dar a/ eerder vast - i's net /e/r daf er verscni/Vende doe/e/i
moeren worden gediend mef nerze//de /n/örmat/esysteem" (Van de Poe/, 799/;205,).
Dat beslissingsondersteunende functie en verantwoordings-functie moeilijk
verenigen in één accountingfunctie zou, zoals gezegd, ertoe kunnen leiden
lijke (alhoewel aan elkaar gekoppelde) systemen te onderhouden. (Kosten)
hoeft dit bij het beschikbaar zijn van geavanceerde computersystemen niet
problemen te stuiten.

zijn te
twee afzonderTechnisch beop bijzondere

Globale verschillen tussen het externe en interne berichtgevingssysteem (financial
accounting respectievelijk management accounting) kunnen met behulp van het thans
beschikbare kader worden weergegeven. In tabel 5.1 is op basis van eigen kennis,
ervaring en intuïtie het gegevenskenmerk ingedeeld in dat berichtgevingssysteem waarin
waarschijnlijk aan dit kenmerk meer belang wordt gehecht dan in het andere systeem.
Waar dominantie vermoedelijk minder evident is, is het gegevenskenmerk ondergebracht
bij beide accountingsystemen. »•.. - > - , > • , . , , , - , - •••«*..*.-•,. . , . . . . , , . ..,, - .,.,»•...
Ondanks de welhaast onlosmakelijke band tussen 'relevance' en 'reliability' zou men
deze tabel zo moeten interpreteren dat in het kader van de interne berichtgeving de
relevantie van de verstrekte gegevens belangrijker is dan de (objectief controleerbare)
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betrouwbaarheid^. Wanneer nu het management accountingsysteem wordt opgezet vanuit
een (hoofdzakelijk) financial accounting perspectief, is de irrelevantie en/of irrealiteit van
dit systeem zoals recente literatuur suggereert, niet onverwacht (zie onder andere
an, 1 9 8 7 ; / o / m j o n , 1990).

••,

-•.-'.;

;

.

•.,.;•; •.

Tabel 5.1 Financial en management accounting en gegevenskarakteristieken.

"i''J

management
accounting

financial
accounting
/?£L£VANC£
1.timeliness

X

2.predictive value

X

-

3.feed-back value

; r

.

- . )

y
- , - • • •

X

X

/?£ZiAfi/Zy7T
4.verifiability

X

5.neutrality

X

ó.representational
faithfulness
fl£L/AB/LJ7Y
7.comparability

x

~ r"

••'...'.••':^.v;*--

X

—

X ;

'
X

X

In het geval het wenselijk is binnen het management accountingsysteem meerdere
gescheiden systemen te gebruiken, zou dit wat de in hoofdstuk 2 genoemde taken en in
dit hoofdstuk onderscheiden gegevenskenmerken betreffen, het volgende beeld kunnen
opleveren (zie tabel 5.2).
Vergelijking van tabel 5.1 met tabel 5.2 laat zien dat de verantwoordingsfunctie van de
management accounting voor zover het de gegevenskenmerken betreft, overeenkomt met
de gegevenskenmerken in de financial accounting. Het zijn in hoofdzaak de beslissingsondersteunende en beheersingsfunctie van de management accounting die in het gedrang
komen wanneer het gehele management accountingsysteem wordt opgezet van uit een
financial accounting invalshoek.

•

-

-

'

•

•

—

'

Interessant in dit verband zijn de bevindingen van Stamp die de leden van hel Engelse Accounting Standards Committee een lijst voorlegde met een twintigtal kwalitatieve gegevenskenmerken en vervolgens verzocht hierin een
voorkeursvolgorde aan te brengen. Hierbij scoorden 'relevance', 'substance' en 'materiality' het hoogst en 'comparability', 'neutrality' ('freedom from bias') en 'full disclosure' relatief laag (1982:123-132).
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Tabel 5.2 Management accountingfuncties en gegevenskarakteristieken.
MANAGEMENT ACCOUNTINGSYSTEEM
beslissingsondersteuning

verantwoording

beheersing

KELEVA/VCE
1.timeliness

X

2.predictive value

X

X

X

X

3.feed-back value
flEL/AB/LTCY

X

4.verifiability
5. neutrality

X

X

X

ó.representational
faithfulness

X

X

X

7.comparability

X

X

X

5.5 Accounting measurement

.

*

r=

Met het geconcipieerde algemene kader waarbinnen het management accountingsysteem
zal dienen te functioneren als uitgangspunt, dient te worden vastgesteld:
a) over we/ite oft/ecten gegevens dienen te worden verzameld,
b) we/£e gegeve/u die objecten het beste beschrijven
.- ' 1 . '

f>

' -

. ' -i..'"--V'.

en
c) we/te bewerkingen op die gegevens nodig zijn ten einde tot het gewenste resultaat te
komen (dit alles noemt men wel het fec/m/jc/i
^
Het accountingsysteem zal de invloed op deze objecten dienen te analyseren van de
processen en gebeurtenissen die zich in en rondom het betreffende bedrijf voltrekken. Dit

' Op basis van het IASC-conccptual framework kan worden afgeleid dat in financial accounting deze administratieve
objecten betreffen (1) 'financial position', (2) 'performance' en (3) 'changes in financial position'. De gegevens
waarmee deze objecten kunnen worden beschreven worden uiteengezet in een apart hoofdstuk 'The Elements of
Financial Statements'. "The elements directly related to the measurement of financial position in the balance sheet
are assets, liabilities and equity. The elements directly related to the measurement of performance in the income
statement are income and expenses. The statement of changes in financial position usually reflects income statement
elements and changes in balance sheet elements; accordingly this framework identifies no elements that are unique
to this statement" (IASC, 1989:20).
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Accounting measurement

is wat men noemt 'accou/i/ing mea^wremenr'"' en komt neer op het bepalen van de
geldelijke effecten welke voorgenomen en/of uitgevoerde rransac//e.ï" en overige
gebeurtenissen hebben voor het onderscheiden administratieve object. In het kader van
'accounting measurement' dient antwoord te worden gegeven op de volgende vraag
(vragen):
Voor (7,) w/e word/ (2) wanneer en fJJ waartegen f4) waarop
geadministreerd? /Veed/es, Anderson, en Ca/dwe// beschrijven dit als volgt:

«'
het
s
«

"77»e accoMnrant mjüf answer /our oas/c <7uesr/on$ to ma£e an
7. Wnaf is to oe measured?
2. Wnen S/ZOMW f/ie measurement occur?

V "«"<;

5. HTKH va/ue fnou/d oe p/aced on wnar « measured?

»i,,

;«

4. //ow 15 wnar JJ measured to oe c/assi/ïed?" (7985:75).

Beantwoording van de gestelde vraag (vragen) brengt ons bij een aantal standpunten dat
moet worden ingenomen met betrekking tot accountingpostulaten en -conventies en
;
derhalve bij algemeen aanvaarde grondslagen voor de verslaglegging.
'
Aspect 1 ('wie'?) handelt over de gebeurtenissen welke de accountant dient te registreren
en brengt ons bij het basisprincipe van accounting, het en/iïy conce/?/. Voor accounting- ,
doeleinden wordt een bedrijf als een afzonderlijke eenheid behandeld, los van zijn klanten
en schuldeisers en zelfs los van zijn eigenaren. Het bedrijf als zelfstandig geheel kan
bezittingen en schulden hebben, afgescheiden van die van de eigenaren. Het saldo van
bezittingen en schulden van het bedrijf beschouwt men als een schuld aan de eigenaar
(eigenaren). Deze conceptie, wel 'zaajt-rneorie* genoemd, maakt het mogelijk een aantal
logische regels af te leiden voor het debiteren en crediteren van grootboekrekeningen. De
grenzen die met het 'entity concept' worden getrokken, stellen de accountant in staat een
onderscheid te maken tussen gebeurtenissen ('financiële feiten') waarvan de gevolgen wél
en gebeurtenissen waarvan de gevolgen niét dienen te worden geregistreerd. Aspect 2
('wanneer'?) handelt over het momenf waarop een gebeurtenis dient te worden geadministreerd. Dit wordt 'fne recogmf/on proö/em' genoemd'^.
Het derde aspect ('waartegen'?) handelt over het 6edrag dat bij de te registreren transacties dient te worden opgenomen ('money measurement'), terwijl met het laatste aspect

, Francw en 7earne)> definiëren 'accounting measurement' als volgt "The assignment of numbers to the
attributes or properties of objects being measured, which is exactly what accountants do" (1992:9).
Wor/igre/i en Sutóf/n omschrijven een transactie als: "Any event that both affects the financial position of an
entity and can be reliably recorded in money terms. Transaction analysis is the nucleus of accounting" (1990:8).
In het IASC-conceptual framework wordt aan dit beginsel een afzonderlijk hoofdstuk gewijd: 'Recognition of the
Elements of Financial Statements' (IASC, 1989:28).
.'•:'

'

•
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('waarop'?) het c/assj/ïcafie-proWeem wordt bedoeld, zijnde de elementen waaruit de
financiële positie en de periodieke financiële prestatie van de onderneming worden geacht
te bestaan (het vraagstuk van de rMftricermg). In dit verband heeft de FASB een 10-tal
wederzijds afhankelijke items gedefinieerd ten behoeve van de externe berichtgeving.
Deze items betreffen 'Assets', 'Liabilities', 'Equity', 'Investments by owners', 'Distributions to owners', 'Comprehensive income', 'Revenues', 'Expenses', 'Gains', 'Losses'
(FASB, 1980). Deze items, waarmee ontwikkelingen in de financiële positie van de
onderneming kunnen worden beschreven, bepalen de inhoud van de financiële berichtgeving. Intern zal naast genoemde items behoefte kunnen bestaan aan gegevens over andere
items (zoals concurrenten) en/of aan een andere rangschikking van aanwezige gegevens
met betrekking tot de hiervoor genoemde items (zoals gegevens per klant of per afdeling).
Samengevat zijn de vraagstukken ten aanzien van accounting measurement de volgende:
Tabel 5.3 Accounting measurement.
ACCOUNTING MEASUREMENT

l.wie?

entity concept

2.wanneer?

recognition

3.waartegen?

money measurement

4. waarop?

classificatie naar item

De FASB-voorstellen geven verder weinig inhoudelijke richtlijnen voor het accountingproces. Onvermeld blijft naar welke gezichtspunten de genoemde items dienen te
worden geadministreerd'"*. Wat zijn
or properties o/ 06/ecu 6emg measured'? (Wo/fc, Franc/s e« Tearney, •,

Is dit de plaats?, de hoeveelheid?, de waarde?, de gebruikstermijn?, het verbruik?, de
datering? ...? Met andere woorden: de te administreren items hebben verschillende
sjes en de accountant dient een keuze te maken welke van die dimensies zullen worden
geadministreerd. Dit aspect komt niét tot uitdrukking in de vraag die eerder is opgeworpen ten aanzien van 'accounting measurement'. Een met dit aspect aangevulde vraag is:
Voor C/jvv/e word/ f2Jwanneer, CiJJwaartegen, (^jwaarop en f5)waarnaar geacfrmnisfreerd?
Op basis van het aldus verkregen 'accounting measurement'-model kan een fundamentele
analyse worden gemaakt van het in een concrete situatie meest adequate accountingsys" Hel antwoord op deze vraag brengt ons nader tot het concept van triple-entry accounting.
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teem. Algemeen onderscheidt men ten behoeve van de registratie als onderdeel van de
accountingwerkzaamheden een enkelvoudig en tweevoudig (ook genoemd 'dubbel') boekhoudsysteem. Beide zijn commerciële stelsels met als centraal object van administratie het
(eigen) vermogen van de onderneming'*. In een enkelvoudig boekhoudsysteem is de
dimensie van het vermogen die wordt geadministreerd de /toivei/ZiiiY/ of same/is/e/- >•:-.•'»
/mg^. Geregistreerd wordt uit hoeveel stuks de diverse bezittingen en schulden zijn ;oha
samengesteld. In een tweevoudig boekhoudsysteem worden van het vermogen twee
dimensies geadministreerd, zowel de *ö/ne/u/e///ng als de waarde (of o/Mva/ig of groo/- /

In een drievoMflïg, drie-d/menj/onaa/ of rn/?/e-e«rry accotm/jVig.ry.yteem worden van het
eigen vermogen dr/e d/me/wies geadministreerd: zowel de ja»ieAtf/e//mg, als de (mutatie
in de) omvang als de (mutatie in de) wiVts/capac/teif. In tabel 5.4 zijn genoemde dimensies nogmaals samengevat. ?>ri j-ëv US''

•••''#«>r%,r.»t>T$.:.,v.f H.ti,-,-T,i':'-.: ,• :JV;:* „I>-!I' -.:;

Tabel 5.4 Boekhoud-/accountingstelsels en dimensies van het object van administratie.
stelsel

object van
administratie

enjfce/voMd/g

vermogen

rweevoM^/g

vermogen

samenstelling én
omvang (waarde)

drievoud/g

vermogen

samenstelling én
omvang én
winstcapaciteit

; ; • m

geadministreerde dimensie van het
object
. ';'"

samenstelling
(hoeveelheid)

• '""•'•

- ' -' • " '

.

;

.

-

'

(

.

•

De winstcapaciteit van het eigen vermogen uitgedrukt als een voorraadgrootheid, door
//<ri aangeduid als 'mcome mome/Mm', is

•>M

[?• ,J V . !

Met het object 'vermogen' kan zowel de financiële positie als de wijziging daarin ('performance") worden beschreven.
Alhoewel in een enkelvoudig boekhoudsysteem in principe uitsluitend aa/i/a//e/i (hoeveelheden) worden
geregistreerd, vindt periodiek meestal omrekening van de hoeveelheden in geld plaats. Deze omrekening maakt de
diverse vermogensbestanddelen dimensioneel homogeen zodat hierop bewerkingen mogelijk worden (zoals optellen
en aftrekken). Zie ook de opmerkingen in hoofdstuk 1 bij de bespreking van het klassieke accounting-modcl.
Het zijn deze twee dimensies, samenstelling en omvang, die ook in bijvoorbeeld financieringsvraagstukken
worden aangehouden bij het 'meten' van het eigen vermogen. "Men duidt de vaststelling van de grootte en de
samenstelling van het eigen vermogen wel aan met de term Jfcap«a/i.5<Mie van to eigen vermogen, veelal kortweg
kapitalisatie genoemd" (Bou/na, 1988:271).
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reve/jucj am/ expenses to recur w/wrever fne reasons /or recurrence m/gnr
oe" (7989:44).

.

Veranderingen in de winstcapaciteit worden verklaard uit w/jufifcrac/iten. Wanneer
eenmaal, stel in periode tO, het ontstaan van een winstkracht (positief dan wel negatief)
erkend en administratief is vastgelegd, is het vervolgens administreren van de daaruit
voortvloeiende kasstromen die in de perioden tl-tn plaatsvinden niet of nauwelijks relevant bij het beoordelen van het functioneren van het bedrijfsmanagement) in de perioden
tl-tn.
^
1
Conventionele accountingsystemen zijn evenwel gericht op het administreren van deze
kasstromen, terwijl het ontstaan van nieuwe winstkrachten en het tenietgaan van bestaande winstkrachten worden genegeerd. Wanneer bijvoorbeeld door het bedrijfsmanagement
met de vakbonden een salarisverhoging wordt overeengekomen, ontstaat op dat moment
een negatieve winstkracht waardoor de winstcapaciteit van het eigen vermogen afneemt.
In geval van triple-entry en momentum accounting worden het ontstaan alsmede de
financiële consequenties van deze krachten ('drivers') geadministreerd. In een conventioneel accountingsysteem daarentegen, worden enkel de uit hoofde van deze contractuele
afspraken later in de tijd voortvloeiende betalingen geregistreerd. In het kader van de
bedrijfsbeoordeling zijn deze gegevens weinig relevant.
"Once a /Mo/nenfu/w, jay a sa/ary expense momenfM/n, w recognized in /nowienfM/n accounring,
/non/n/y sa/ary paymentt are in/acr "nonevenrs" ./rom rne ïfandpo/nf o/ per/ornwnce eva/uatton" f/yin", Z989.-45).
Ook wanneer bijvoorbeeld dure leningen worden geconverteerd in goedkopere leningen of
wanneer de klanttevredenheid substantieel afneemt, muteert de winstcapaciteit van het
eigen vermogen. De kwantificering van dergelijke effecten is vaak een probleem maar via
bijvoorbeeld sensitiviteitsstudies kunnen betrouwbare uitspraken worden gedaan (zie ook
hoofdstuk 7).
In geen geval zijn debet, credit en/of trebit dimensies van enig accountingstelsel. Het is
een, vanuit een sterk instrumentale benadering van het boekhouden geboren, misverstand
dat dubbel boekhouden betekent dat bedragen in een debet- en creditkolom worden
geplaatst, of anders gezegd dat bij elke transactie ten minste twee grootboekrekeningen
muteren". Een stelsel van dubbel boekhouden kan echter goed in één enkele kolom

" In de accounüngliteratuur komen we veel van dergelijke suggesties tegen. "The system of debits and credits
illustrated here is the standard double-entry system, so-called because at least two entries, a debit and a credit, are
made for each transaction" (VVa/gentac/i, DmricA en Wa/won, 1984:46.). " ... the rules of a double-entry system, so
named because at least two accounts are always affected by each transaction" (Worngren en Su/uiem, 1990:83). Zelfs
//tri maakt zich schuldig aan het instandhouden van dit misverstand: "The third dimension must be logically
deducible from the existing two dimensions (the debit and the credit) of double-entry bookkeeping" (1982:ix).
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Accounting measurement

worden gevoerd, bijvoorbeeld door te werken met negatieve ge/a//en. De vormgeving van
enig stelsel is derhalve volstrekt secundair aan zijn conceptuele kader!
Hierna volgt het 'accounting measurement'-model, aangevuld met de belangrijke vraag
van de dimensie waarnaar zal worden geadministreerd.
Tabel 5.5 Accounting measurement en triple-entry en momentum accounting.
ACCOUNTING MEASUREMENT en
TRIPLE-ENTRY en MOMENTUM ACCOUNTING
l.wie?

entity concept

2.wanneer?

recognition

3.waartegen?

money measurement

4.waarop?

classificatie naar item

5.waarnaar?

de dimensie der items

•-:<•
1

5.6 Samenvatting
In het algemeen wordt bij het ontwerp van een informatiesysteem een aantal fasen
onderscheiden (van ontwerp tot implementatie; zie bijvoorbeeld A/odge en C/ewen/5,
1986:175-365). Ten behoeve van het ontwerp van een (strategisch) accounting informatiesysteem onderscheiden Gordon, Larcfcer en Tugg/e (1978) een viertal /asen:
1.
2.
3.
4.

Het vaststellen van de gegevensverwerker.
Het vaststellen van de systeemgebruiker.
Het bepalen van de voor de gegevensverwerking benodigde technologie.
Het specificeren van de gegevenskarakteristieken:
a) de gegevens-i/ems (waarover gegevens dienen te worden verstrekt);
b) het /ormaaf waarin de gegevens dienen te worden verstrekt;
c) de vorm van de gegevens (fïnancieel/niét-financieel)
d) de /ocus van de gegevens (globaal/specifiek)
e) de onën/af/e van de gegevens (intern/extern)
f) de Zi/d/iorizon ((ex post/ex ante)
g) de /reo«en/je van de rapportage.

Helaas ontbreekt ook in het stappenmodel van Gordon e/ a/ de vraag naar de van de
accounting-items te administreren dimensies, //e/ is a/so/ men /ie/ principe van /ie/ duooe/
o/ tweevoudig boei/iouden m de /i/d a/s een axioma i's gaan £enande/en. Het is deze
vraag naar de van de accounting-items te administreren dimensies die ons brengt bij
triple-entry en momentum accounting.
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De ontwikkeling van een accounting informatiesysteem dient te zijn ingebed in een
m/ormafiep/an waarin de ondememingsleiding zijn visie geeft op de ontwikkeling van de
totale informatievoorziening binnen het bedrijf. Dit is het m/bfwö/ieöe/e/d. Dit beleid is
een concrete uiteenzetting van de doeleinden die ten aanzien van de informatievoorziening zullen worden nagestreefd. In het informatiebeleid komen zaken aan de orde als het
opzetten van integrale systemen, het realiseren van eenmalige gegevensinvoer (centrale
databank), de afstemming op het algemene beleid casu quo kritieke succesfactoren, de
afstemming op de organisatiestructuur en de gewenste flexibiliteit voor gegevensmanipulaties. Ook het formuleren van de voor de onderneming relevante bedrijfseconomische
criteria is een onderdeel van dit informatiebeleid. Hiermee wordt er voor zorg gedragen
dat door de hele informatievoorziening heen de zelfde beoordelingsnormen bestaan. Het
spreekt voor zich dat het te ontwikkelen accountingsysteem hierop moet aansluiten.
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6.1 Inleiding
Nu de kwaliteit van de intern financieel-administratieve dienstverlening ter discussie staat
(zie hoofdstuk 4), wordt de behoefte aan een conceptual framework voor de management
accounting steeds sterker. Een conceprua/ /rameworfc kan worden gezien als de verzameling van algemeen aanvaarde uitgangspunten voor de beoefening van een vak of tak van
wetenschap. Een conceptual framework, zijnde een beschrijving van een doel-middelen
relatie, kan de theorievorming stimuleren en kan als referentie dienst doen bij het
opsporen van problemen in de huidige in gebruik zijnde systemen. In de /inane/a/
accoMflfmg heeft men inmiddels zo'n conceptual framework ontwikkeld. Doeleinden, te
verstrekken overzichten, kwalitatieve gegevens-eisen en te volgen postulaten en principes
zijn in dit conceptual framework vastgelegd.
Ook Anr/iorry (1991) signaleert het gebrek aan een (bevredigend) conceptual framework
voor de management accounting.
- - - - - -

;-,- i ' - - . r . v ;
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'We don'r /wve f/ie accoutring conceptt we need" (799/.//,). .•?•:•; •••>-' ;

;>ti
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. * V;;T< e's ut,noic*

vergelijkt de behoefte van een conceptual framework met de behoefte van een
land aan een grondwet als basis voor de ontwikkeling van wetten en jurisprudentie
(alhoewel het conceptual framework niet de juridische status van grondwet bezit).In
hoofdstuk 1 is de vraag aan de orde gesteld in hoeverre management accounting zinvol
kan gebruik maken van het voor de financial accounting ontwikkelde conceptual framework voor wat betreft de hierin onderscheiden kwalitatieve gegevenseisen
). De hierbij aangehouden hypothese is:
//er 'c0rtce/«Ma/./rameHOTfc' voor de^inancifl/ accowwfmg is voor war feerre/r de /iierm
omfer.se/jejdert gegeve/u/tenwer/feen reveni orwjikoaar voor de /nanagemewr accoMnring, mer
d/en versrande dar jn de managemenr accoMnr/ng ren aanz/en van deze gegeve/u£en/?ier/ken
andere fte/angrjyjtnei'djcoèjöïciënren ge/den.

!• '

.--.„ ;

Voor de validatie van deze hypothese is in april 1992 een scAn/te/j/Jfce en^wére
onder 240 regj'sreracc0Mnranr.s a/^mede ftjy 720 (reg/.yrerjeonrro/j'er.y. In dit hoofdstuk
worden de resultaten van deze enquête samengevat. De integrale tekst van het enquêteformulier is achter in het boek als bijlage bij dit hoofdstuk opgenomen.
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6.2 Populaties, steekproef, response en statistische verwerking van de
gegevens
In totaal zijn 240 enquêtes verzonden aan bij het NIvRA ingeschreven accountants (zo'n
3% van het totaal) en 120 enquêtes aan (register)controllers (dit aantal was het totale
aantal afgestudeerde controllers per dat moment)'. Voor het aanschrijven van de registeraccountants werd gebruik gemaakt van de NIvRA-gids 1990. Van elke vierde pagina in
deze gids werd de eerste controlerend accountant geselecteerd (werkzaam in de financial
accounting) en de eerste accountant werkzaam in een controllersfunctie (functie in de
management accounting). Om zoveel mogelijk een randomselectie te bewerkstelligen
werd van elke tweede vierde pagina van onder naar boven geselecteerd.
Op het totaal van 360 verzonden formulieren bedroeg de response 137. Dit is 38%.
Hiervan was de voor een aantal vragen maximaal bruikbare response 93, zijnde bijna
26%. Een aantal formulieren werd oningevuld geretourneerd, onder andere vanwege
beroepsbeëindiging. Op sommige formulieren was een vraag onbeantwoord zodat /ief
aan/a/ rcs/wndente/z per vraag versc/ii/r^.
* ,«!• . =. v. >•;
Eind mei 1992 is een herinnering verstuurd. Deze reminder deed de bruikbare response in
absolute zin met ruim 8% toenemen. Er is nagegaan of deze response afweek van de in
een eerder stadium ontvangen response. Dit bleek nier het geval te zijn.
Bij de beoordeling van het mogelijke gebruik van het financial accounting conceptual
framework - voor zover dit de gegevenskenmerken betreft - in de management accounting, zijn met name de vragen 10 en 11 van het enquêteformulier van belang. De in deze
vragen opgenomen gegevenskarakteristieken zijn ontleend aan het F/\5B co/ice/7/«a/
/rameworfc. Voor de beantwoording van beide vragen is een 5-/?Mnw LiiterWc/iaa/
opgesteld, aflopend van bijzonder belangrijk tot volstrekt onbelangrijk. In dit verband is
gekozen voor een «onparamefmc/ie retting ('ranking test' of 'distribution-free test'). De
non-parametrische statistiek is bij uitstek geschikt voor onderzoek in de gedragswetenschappen (Siege/ en Casre/Van, 1988:xv). Ten aanzien van centrale tendenties van
verzamelingen dient in dit verband eerder te worden gedacht aan de mediaan als maatstaf
dan aan het gemiddelde. Maar vanwege de grote bekendheid van het gemiddelde als indicator van centrale tendentie zal over deze maatstaf worden gerapporteerd.
Ten aanzien van de hypothese zoals die hiervoor is geformuleerd, is er sprake van twee
steekproeven: uit de registeraccountants-RA's respectievelijk registercon' Deze enquête-formulieren werden in het tijdschrift 'Con/ro/ferrvirier' (losbladig) opgenomen. De redactie van
Controllersvizier ben ik bijzonder erkentelijk voor haar vrijwillige medewerking in dezen.
* Dit geldt met name ten aanzien van de vragen 5 en 6 van het enquêteformulier.
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trollers=RC's. Voor de RA's kan een groep van financial accountingfunctionarissen en
een groep voor management accountingfunctionarissen worden onderscheiden waarbij
elke groep afzonderlijk met de groep van RC's kan worden vergeleken. Ten einde de verschillen in de antwoorden per groep te kunnen beoordelen, is gelet op de aard der
gegevens de non-parametrische rwo-samp/e ATo/mogorov-Smi/Tjov fes/ uitgevoerd. De nulhypothese die hierbij steeds is aangehouden, is dat de antwoorden (waarderingen) van de
onderscheiden groepen de zelfde verdeling (cumulatieve opbouw) kennen. Als
is steeds 5% aangehouden bij een betrouwbaarheidsinterval van 95%.

6.3 Enquêteresultaten; profielschets van de respondenten: accountants en
controllers
Het totaal der respondenten kan wat op/eiïtfng betreft als volgt worden gecategoriseerd
(zie tabel 6.1):
Tabel 6.1 Profielschets respondenten.

•

groep

opleiding

A,

NIvRA-accountant

58

Az

Postdoc toraalaccountant

31

C

Controllers

41

Totaal

130
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•

I9H

.1 vv-

v£

-

Hierbij zijn 2 respondenten in groep A2 opgenomen die ook in groep C hadden kunnen
worden ingedeeld (registeraccountants tevens registercontrollers). Waar nodig in verband
met de zuiverheid van de analyses, zijn de antwoorden van deze respondenten buiten beschouwing gelaten.
De enquêteresultaten bevestigen dat accountants veel meer werkzaam zijn op het gebied
van de externe berichtgeving dan controllers die meer op het gebied van de interne
berichtgeving hun emplooi vinden (zie vraag 5). Op de schaal van 1-5 van volledig financial accounting naar volledig management accounting bedroeg de cumulatieve relatieve
frequentie bij de RA's in de eerste drie schaaleenheden 68% terwijl dit voor de RC's
slechts 19% bedroeg. De postdoctorale accountants neigen in dit verband iets meer naar
management accounting dan hun NIvRA-collegae (75% respectievelijk 65% cumulatieve
frequentie in de eerste drie schaaleenheden). Dit beeld wordt min of meer bevestigd in de
gemiddelde verdeling qua tijd van de huidige werkzaamheden. Deze verdeling is als volgt
(zie tabel 6.2; uitkomsten afgerond op hele procenten):
< ,
- j : ,Vi- ,.«
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Tabel 6.2 Overzicht tijdsbesteding.
j-roi-p

iuinlal
respondenten

gemiddelde huidige
procentuele tijdsbesteding
co/irro/e

o/vies

A,

58

37

37

26

A2

30

21

50

30

C

41

14

62

24

VvJ

Totaal 129
In de tijd is waarneembaar dat het controle-werk voor accountants dalende is (vraag 2b).
Maakten de controlewerkzaamheden voor de groepen Aj en A2 drie jaar geleden nog
gemiddeld 42% van het totale werk uit (bij 35% advieswerk), tegenwoordig is dit nog
gemiddeld slechts 32% (bij 42% advieswerk)^. Deze ontwikkeling is voor beide groepen
nagenoeg gelijk. Vanwege het nog jonge bestaan van het 'zelfstandige' controllersberoep
kan over de ontwikkeling in de tijd van de werkzaamheden binnen deze groep geen
uitspraak worden gedaan.
Ten aanzien van de /wncrie-m/iowd bedroeg de cumulatieve frequentie voor de categorieën
4 + 5 van de L//:er/schaal (management accounting) voor groep Aj 35% (voor groep A2
was dit 25% en voor groep C 82%). Deze cijfers geven aan dat een ^uta/a/iu'ee/ dee/ van
de werkzaam/zeden van een accounfcznf /j'g/ op nef ferrem van de inferne £en'c/i(gevmg. In
tabel 6.3 zijn de gegevens over de functie-inhoud samengevat.
~--.-...
Tabel 6.3 Overzicht functie-inhoud.
aiiiit.il

'

fiiHHilalK'M' rel:

fiequenlie
Ms-.')--^Vit.:

üi 1 r

volledig TA

•HU

•di- M \

A,

34

18

34

65

94

100

A2

20

0

50

75

85

100

C

39

3

6

19

70

100

Totaal 93

^ Bij de interpretatie van deze gegevens dient te worden bedacht dat het soms onduidelijk kan zijn onder welke
categorie van werkzaamheden bepaalde activiteiten vallen. Waartoe bijvoorbeeld is door de respondenten de
advisering omtrent interne controleprocedures gerekend? Overigens bedroeg in 1988 het controle-aandeel in de totale
omzet bij de grote Nederlandse accountantskantoren nog zo'n 65% (Het Financieele Dagblad, mei 1989). Het feit
dat dit aandeel dalende is (zie ook Afeuwiwen, 1992:15-17) wordt door de enquêteresultaten bevestigd.

Enquête-resultaten

JOB'*

Het overgrote deel van de respondent-accountants was werkzaam op een accountantskantoor (45%) respectievelijk in het (overige) bedrijfsleven (40%) (zie vraag 4A). Van de
respondent-controllers was 83% werkzaam in het (overige) bedrijfsleven. Het restant was
voor beide groepen gelijk verdeeld tussen non-profit sector en overheid. Van de respondenten uit groep Aj waren meer personen werkzaam op accountantskantoren dan van de
respondenten uit groep A2 (50% respectievelijk 37%). In tabel 6.4 is een overzicht
;:
gegeven van de sector waarin de respondenten werkzaam waren.vn-v;^ .-?. ,.-.. ,;- ;; r.
Tabel 6.4 Overzicht werkkring.
aantal
resp.

bedrij IsseSHI
ace. kantoor

bedrijfsleven

overheid

non-profit

A,

58

29

20

5

4

A2

30

11

15

2

2

Subtotaal

88

40

35

7

6

C

40

1

33

3

3

Totaal

128

41

68

10

9

|H

In tabel 6.5 is weergegeven wat de /unctte-m/iowd van de respondenten (hoofdzakelijk)
bedroeg (zie vraag 5). De gegevens bevestigen het beeld dat accountants meer op het
gebied van de financial accounting werkzaam zijn dan controllers.
Tabel 6.5 Overzicht van de functie-inhoud van de respondenten.
financial
accounting

management
accounting

middenpositie en
niet van toepas-,.

Accountants

60

25

17

18

Controllers

41

2

32

7

101

27

49

Totaal

25
• •'•:-rr»ii
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Als belangrijkste functie van management accounting (vraag 6) kwam naar voor /ief
ondmfeimen van èe5/iM/ngj/7roce«e« (p/anmng,). In totaal gaf 35% van de respondenten
deze functie de hoogste prioriteit. Dit betekent dat in de management accounting aan het
aspect 'relevantie' meer gewicht zou moeten worden toegekend dan aan het aspect
'betrouwbaarheid' (zie ook tabel 2 in hoofdstuk 5). Voorts gaf 10% respectievelijk 18%
van de respondenten aan dat gegevens voor de ondersteuning en beheersing respectievelijk voor de ondersteuning en beheersing en interne verantwoording door de
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management accounting dienen te worden verstrekt. In geval van een nationaal georiënteerd bedrijf (vraag 4B) wordt de verantwoordingsfunctie van management accounting
aanzienlijk belangrijker ingeschat dan in geval van een internationaal georiënteerd bedrijf
waarin de component 'beheersing' ('control') relatief belangrijker wordt gevonden.
Respondenten die aangaven meer in het vlak van de financial accounting werkzaam te
zijn, waardeerden de component 'verantwoording' substantieel hoger dan hun collegae
(driekwart van de respondenten die bij vraag 5 de categorieën 1 + 2 van de L/fcmschaal
hadden aangekruist, vonden de verantwoordingsfunctie van accounting primair).

6.4 Hypothese-testing
De in de inleiding van dit hoofdstuk vervatte hypothese valt feitelijk uiteen in een tweetal
vraagstukken:
1) Is het conceptual framework zoals ontwikkeld voor de financial accounting en voor
zover dit de gegevenskenmerken betreft, ook bruikbaar voor de management accounting?
2) In hoeverre worden in de management accounting aan de onderscheiden gegevenskenmerken andere belangrijkheids-coëfficiënten toegekend dan in de financial accounting?
Antwoord op de eerste vraag kan worden verkregen door na te gaan in hoeverre er bij
specialisten in de management accounting behoefte bestaat gegevenskenmerken toe te
voegen aan het raamwerk van gegevenskenmerken zoals dat bestaat in de financial
accounting. Om deze behoefte te inventariseren strekte vraag 11 van het enquêteformulier.
Noch van de 25 registeraccountants die een financial accountingfunctie vervulden
(categorie 1 en 2 van vraag 5), noch van de 10 registeraccountants die een soort tussenpositie innamen in financial accounting en management accounting (categorie 3 van vraag
5) gaf enig respondent aan een gegevenskenmerk te willen toevoegen.
Van de 18 registeraccountants met een management accountingfunctie (categorie 4 + 5
van vraag 5) gaf slechts één respondent te kennen gegevenskenmerken te willen toevoegen ('relevantie' en 'begrijpbaarheid'). Van de 33 controllers in een management
accountingfunctie gaven 5 respondenten aan een gegevenskenmerk te willen aanvullen:
verantwoording afleggen, efficiency, informatiewaarde, begrijpelijkheid en strategische
aspecten. Van de 5 controllers die een middenpositie innamen gaf niemand aan behoefte
te hebben de vermelde gegevenskenmerken uit te breiden. Bij de 4 controllers met een
hoofdzakelijk financial accounting getinte functie gaf één controller aan het aspect
'volledigheid' te willen toevoegen. Uit deze inventarisatie kan voorzichtig worden
geconcludeerd dat Zier/ïna«c/a/ accoH/iring raamwenfc VÜW gegeve/wten/nerten
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door onder andere de FA5B, ooit goede diensten za/ bunnen fcewjyzen in de
accounting (zie ook de nadere uitwerking hierop in met name tabel 6.11).
Dit geldt te meer omdat een aantal van de genoemde aanvullende gegevenskenmerken
(zoals efficiency, begrijpelijkheid en informatiewaarde) wordt afgedekt in de algemene
gegevens-karakteristieken en voorwaarden zoals die in het FASB-model zijn genoemd
(met name 'benefits > costs' en 'understandability (als bepalend voor 'decision use<
fullness')- Bovendien is het aspect 'volledigheid' een onderdeel van het in het raamwerk
als'representational faithfulness'aangeduide kenmerk.
5*;?:. ;•.•---,
A
Voor het testen van de in het begin van dit hoofdstuk vermelde hypothese is nagegaan of
in de management accounting de onderscheiden gegevenskenmerken anders worden '' '
gewogen dan in de financial accounting. Hiertoe zijn de antwoorden op de vragen 10 en
11 geanalyseerd. Hierbij dient te worden bedacht dat de in vraag 11 onderscheiden
gegevenskenmerken deelaspecten zijn van de in vraag 10 genoemde hoofdkenmerken,
relevantie en betrouwbaarheid. Hierdoor is het mogelijk de mate van interne
consistentie te meten in de beantwoording van vraag 10 en 11.
In tabel 6.6 en 6.7 zijn de absolute scores op vraag 10 respectievelijk vraag 11 samengevat.
Tabel 6.6 Absolute score op relevantie en betrouWbuifadd.

'

c/u.'jtj/Z/l

waardering
1

2

3

4

S

44

8

2

1

126

13

3

1

127

TOTAAL

Relevantie
71

Betrouwbaarheid
56

54

v-vï !:••'-<!•;.'
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Tabel 6.7 Absolute score op deelaspecten.

ji
waardering
1
2

TOTAAL

3

4

5

26

14

1

127

65

17

3

1

127

55

18

3

0

127

39

50

8

1

127

71

22

3

0

125

65

27

9

0

127

44

15

1

123
.

„

Predictive value
26

60

Feed-back value
41
Timeliness

51
Neutrality
29

Comparability/Consistency
29
Verifiability
26

Representational faithfulness
12

51

Voor het vergelijken van de mate waarin men in het algemeen relevantie casu quo
betrouwbaarheid van belang acht, is voor de totale steekproefpopulatie een gemiddelde
score berekend voor beide gegevenskenmerken. Hierbij is een antwoord in categorie 1 op
de vijfpunts-relevantieschaal met 5 punten gewaardeerd, een antwoord in categorie 2 is
gewaardeerd met 4 punten, enzovoort. Voor het aspect betrouwbaarheid is op soortgelijke
wijze een gemiddelde score bepaald. Langs deze weg kan op basis van de enquêteresultaten het volgende worden vastgesteld (zie tabel 6.8):
Tabel 6.8 Relevantie versus betrouwbaarheid (aantal respondenten 127).
a>pt'ft

j gemiddelde score

relevantie

4,44

betrouwbaarheid

4,27

ratio relevantie/

betrouwbaarheid

- • w ;i-\ .•

• •• '"-•••

1,04
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De gemiddelde ratio 'relevantie/betrouwbaarheid' ligt hierbij derhalve op 4,44/4,27 =
'
1,04. Interessant is het antwoord op de vraag of deze ratio anders ligt per bedrijfssector,
per bedrijfsoriëntatie, per opleiding, duur van het dienstverband en - hetgeen centraal staat
in dit onderzoek - per functie-inhoud (financial accounting versus management accounting).
In de in deze enquête onderscheiden bedrijfssectoren is de bedoelde ratio gemiddeld als >
volgt (zie tabel 6.9):
Tabel 6.9 Relevantie versus betrouwbaarheid en de werkkrinc der respondenten.

"UMI P

bedrijfssector*"""™
relevantie/
betrouwbaarheid
aantal respond.

ace,
kantoor

bedrijfsleven

nonprofit

™™TWerheid

0,99

1,05

1,16

1,08

40

67

9

9

Alhoewel de non-profit sector een opvallend hoge ratio geeft, is deze uitkomst niet
dusdanig dat van een significant verschil kan worden gesproken.
In het internationaal georiënteerd bedrijf (dat wil zeggen, meer dan de helft van de omzet
wordt in het buitenland gerealiseerd) ligt de verhouding 'relevantie/betrouwbaarheid' op ,.
1,07, voor het nationaal georiënteerd bedrijf is deze verhouding 1,03. Geen grote
verschillen derhalve in vergelijking met de gemiddelde steekproefscore. Voor wat betreft :
de relatie van de genoemde ratio en de duur van het functieverband (zie vraag 3) geldt
dat naarmate het functieverband langer heeft geduurd, de ratio oploopt (doch niet
significant): van 1,00 tot 1,05 tot 1,07.
' "
Wanneer men de groepen Aj en A2 samen neemt ligt de verhouding relevantie/betrouwbaarheid op 1,15, terwijl deze in groep C op 1,00 ligt. Gezien de management accounü'ngfunctie van controllers zou men een andere verhouding mogen verwachten. Wanneer
men evenwel de relatieve frequentieopbouw meeneemt, ontstaat een iets ander en
daarmee meer in de lijn van de verwachtingen liggend beeld. In de categorieën 1 + 2
voor relevantie antwoordt 88% van alle (86) ondervraagde accountants terwijl in deze
categorieën 98% van de controllers antwoordt. Voor het aspect betrouwbaarheid ligt dit
op respectievelijk 92% en 74%. Hiermee wordt de vermoede voorkeur van accountants
voor betrouwbaarheid boven relevantie bevestigd. Bij controllers ligt dit omgekeerd. De
ten opzichte van de controllers relatief hoge ratio 'relevantie/betrouwbaarheid' bij
accountants kan met name worden verklaard uit het feit dat vele accountants een management accountingfunctie en dus een met een controller vergelijkbare functie vervullen. De
invloed van met name deze factor wordt hierna nader geanalyseerd.
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De achtergrond van de accountant (al dan niet universitair) speelt geen rol van betekenis
in de perceptie relevantie-betrouwbaarheid (de betreffende ratio was in deze gevallen
respectievelijk 1,03 en 1,00).
Voor wat betreft de relatie tussen de aard van de accountingfunctie en de mate waarin het
aspect relevantie respectievelijk betrouwbaarheid belangrijk wordt geacht, zijn de tabellen
.
•>'
.»•!•.
6.10, 6.11 en 6.12 samengesteld.
Van alle respondenten die een manageme/i/ accoimf/ng/M/icrie vervullen (hiertoe zijn
beschouwd alle respondenten die bij vraag 5 de categorieën 4 en 5 hebben aangekruist)
bedraagt de ratio 'relevantie/betrouwbaarheid' 1,11. Bij de respondenten die een ./ïnanc/a/
unc/je vervullen ligt deze ratio op 0,97. Derhalve « de omvang van de raf/o jn
mare a/nan£e///& van de m/iowd van de accoun/mg/Mnc/ie. Wanneer men voor
beide functies en gegevenscriteria uitsluitend de categorieën 1 en 2 in de schaal van
bijzonder belangrijk naar volstrekt onbelangrijk in ogenschouw neemt (ten einde eventuele misinterpretaties uit te schakelen), wordt dit beeld verder versterkt. De ratio relevantie/betrouwbaarheid ligt in dit geval bij de management accountants op 1,28 en bij de
financial accountants op 0,94.

•••

Tabel 6.10 De relatie tussen het aspect relevantie en de inhoucl van de accountingfunctie.
rii

1

2

3

4

5

(1)

4

7

13

22

9

(2)

3

9

5

8

6

0

2

0

0

1

0

2

0

0

0

0

0

0

1

0

7

20

18

31

16

bijzonder belangrijk
• " f

•

•

-

•

volstrekt onbelangrijk

•

•

$

:

*

•

"

'

'

•

•

:

(5)
Totaal
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Tabel 6.11 De relatie tussen het aspect betrouwbaarheid en de inhoud van de accountingfunctie.
BETROUWBAARHEID (frequenties)
WA

bijzonder belangrijk

1
1

|

^ >

volstrekt onbelangrijk

1

2

3

4

5

(1)

3

10

8

12

5

(2)

4

7

7

12

8

0

2

2

4

3

0

1

1

1

0

0

0

0

1

0

7

20

18

30

16

( 3 )

•••••••-

(4)

??i;y.-:

(5)
Totaal

91
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Tabel 6.12 Relatieve frequentie van de score relevantie/betrouwbaarheid in relatie tot de inhoud
van de accountingfunctie.
RELEVANTIE/BETROUWBAARHEID (relatieve frequentie)
' •' + "> i

bijzonder belangrijk
(1+2)

re/cvantt'e

85

96

89

80

(1+2)
volstrekt onbelangrijk
Ook in de opbouw van de verdeling rond het gemiddelde is een voorkeur waarneembaar
van management accountants/controllers voor relevantie boven betrouwbaarheid. Maar
gezien de prospectieve inhoud van de taken en functies van de management accountant/controller ten opzichte van de (controlerend) accountant (zie Bromwic/i, 1988:26;
Wa//age en TÏ/7IM/5, 1992:8) zou men bij controllers een grotere tolerantie ten aanzien van
de betrouwbaarheid van de gegevens verwachten en een dito hogere ratio relevantie/betrouwbaarheid''.

Wellicht dat controllers nog in (te) sterk door accountantsculturen bepaalde omgevingen worden opgeleid.
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6.4./ SfarZ.sri.yc/ie

Voor het testen van de significantie van de verschillen in spreiding op de antwoorden van
vraag 10 en 11 is de fwo-samp/e Afo/mogorov-Smi'/Tiov resf (KS-test) uitgevoerd. In alle
gevallen is de aangehouden significantienorm 5%. Het betrouwbaarheidsinterval waarvan
is uitgegaan, is steeds 95%. Bij het bepalen van de gem/dde/de score is op de L/A:ertschaal een waardering van 5 met 5 punten gewaardeerd, een waardering van 4 met 4
punten, enzovoort.
• :
.
_
;
J
In het algemeen waardeerden controllers het aspect 're/evanfje' hoger dan registeraccountants (controlerend accountants en management accountants). De gemiddelde score
bedroeg respectievelijk 4,59 en 4,37. Het verschil in spreiding in deze waarderingen was
niét significant (p-waarde 20,29%). Voor wat betreft het aspect 'berrowwtaar/ieW kan
worden gesteld dat controllers over het algemeen minder belang hechten aan 'betrouwbaarheid' dan registeraccountants (controlerend accountants en management accountants).
Bij een gemiddelde score van respectievelijk 3,54 en 4,39 is het geconstateerde verschil
in spreiding evenmin significant (p-waarde 17,47%).

Wanneer de/««cr/e-m/iowd expliciet in de analyse wordt meegenomen, kan worden
gesteld dat er een belangrijk verschil bestaat tussen de waardering van financial accountants ten opzichte van management accountants (inclusief controllers) voor wat betreft het
aspect 're/evanfte'. Financial accountants waarderen dit aspect gemiddeld op 4,19, terwijl
de gemiddelde score bij management accountants 4,57 bedraagt. Het verschil in spreiding
is niét significant (p-waarde 14,82%).
1
De beoordeling van het aspect 'èe/roMwfeaar/teiVf door de hiervoor genoemde twee
groepen bleek niét significant afhankelijk te zijn van de functie-inhoud (gemiddelde
*
scores respectievelijk 4,33 en 4,11) en ook de spreiding rond deze waarden bij beide
j
groepen bleek niét significant te verschillen (p-waarde 31%).

Registeraccountants in een management accountingfunctie bleken het aspect '
hoger te waarderen dan registeraccountants in een financial accountingfunctie (gemiddelde
score respectievelijk 4,53 en 4,15). Wat de spreiding in de waarderingen betreft waren de
verschillen niét significant (p-waarde 27,47%). Registeraccountants in een management
accountingfunctie waardeerden het aspect 'ftefroHH'baar/iejd' beperkt hoger dan registeraccountants in een financial accountingfunctie (gemiddelde score respectievelijk 4,41 en
4,35; p-waarde 42,29%)*.
:*

' Alhoewel dit een opvallende uitkomst is, kan hieraan (gezien de p-waarde) geen definitieve conclusie worden
verbonden.
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Ten aanzien van het aspect 're/evanf/e' oordeelden registeraccountants in een management accountingfunctie vrijwel het zelfde als hun collegae-controllers (gemiddelde score
respectievelijk 4,53 en 4,54; p-waarde 37,99%). Wat het aspect 'èe/rouwèaar/ieid' betreft,
dit scoorde bij de registeraccountants in een management accountingfunctie aanzienlijk
hoger dan bij de controllers (gemiddelde score respectievelijk 4,41 en 3,90). Het verschil
in spreiding was evenwel niét significant (p-waarde 27,64%).
De verschillen in waarderingen ten aanzien van de aee/a.ypecten van 're/evan/»e' en
'feefrouwèaar«e/d' alsmede indicaties van de verschillen in de spreiding in de scoreverzamelingen van financial accountants ten opzicht van management accountants
(inclusief controllers), zijn in tabel 6.13 samengebracht.
Concluderend moet worden gesteld dat het aspect 'relevantie' alsmede de deelaspecten
waaruit dit is opgebouwd, onvoldoende (dit is niét-significant) in de perceptie van de
functionarissen die een management accountingfunctie vervullen tot uitdrukking komen.
Het is waarschijnlijk dat registeraccountants die een management accountingfunctie
vervullen zich maar moeilijk kunnen losmaken van de in hun opleiding zo benadrukte
aspecten als 'betrouwbaarheid', 'neutraliteit' en 'controleerbaarheid'. In een management
accountingfunctie die feitelijk prospectief is gericht, zal de accountant bereid moeten zijn
op deze criteria in te leveren ten gunste van de relevantie. Maar ook controllers kiezen
niet eenduidig voor relevantie. Deels zou dit kunnen worden verklaard uit het feit dat de
opleiders van controllers voor een niet onbelangrijk deel zelf accountant zijn casu quo dat
de opleiding voor controllers nog te sterk op het werk van de controlerend accountant is
gericht.
,
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Mijns inziens dient met name het vak administratieve organisatie in een management accountants- c.q. comrollerspeispectief van andere inhoud te worden voorzien (in elk geval qua accenten) dan in een financial accountantspcrspectief.

' ' .

•
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Tabel 6.13 Gemiddelde scores van financial accountants ten opzichte van management accountants (inclusief controllers) op een aantal gegevenscriteria.
gemiddeld* score

•
aspect

financial
accountants

j
management

accountants
(inclusief controller*)

indicatie van de
significantie van
verschillen in
spreiding
i (p-waarde)

voorspellende
waarde

3,63

3,86

26,83%

feedback
waarde

4,27

4,04

28,90%

tijdigheid

4,15

4,14

34,90%

neutraliteit

3,35

3,65

36,34%

vergelijkbaarheid

3,77

4,06

41,80%

controleerbaarheid

3,65

3,59

15,49%

externe
validiteit

3,19

3,21

8,02%

Bij vraag 10 en 11 van het enquête-formulier is ten behoeve van het testen van de
onderlinge consistentie van de antwoorden bovendien een aantal correlatietests uitgevoerd
(over maximaal 125 respondenten). Hierbij is de Spear/nan ranjfc-order corre/ariecoéJ97cié>rt berekend. Zoals in het FASB-model overduidelijk blijkt (zie voor dit model
hoofdstuk 5), zijn relevantie en betrouwbaarheid de twee basiskwaliteiten van financiële
gegevens. Deze basiskenmerken kunnen verder worden uitgewerkt in een aantal deelkenmerken. Zo wordt bijvoorbeeld het aspect 'relevantie' nader onderverdeeld in de aspecten
'voorspellende waarde', 'tijdigheid' en 'feedback waarde'. Het zou mogen worden
verwacht dat wanneer een respondent het aspect 'relevantie' hoog waardeert, deze score
kan worden teruggevonden in de waardering van de genoemde deelaspecten (positieve
correlatie). In dit verband zijn bij de beoordeling van de significantie van de correlaties
eenzijdige tests uitgevoerd.
De correlatie tussen de waarderingen van de aspecten 'relevantie' en 'voorspellende
waarde' bleek vrij groot. De significantiegrens (gecorrigeerd voor gelijke rangordes)
bedroeg 2,185%, dat wil zeggen, de kans is 2,185% dat de nulhypothese (de veronderstelling dat er geen associatie bestaat tussen beide aspecten), ten onrechte wordt verworpen.
Bij een significantienorm van 5% is deze correlatie .y/g/ii/ïamf.
De correlatie van de waarderingen van de aspecten 'relevantie' en 'feedback- waarde'
was opvallend laag (een significantiegrens van 41,125%) en bovendien negatief! (Rho en
Tau gecorrigeerd voor gelijke rangordes respectievelijk -0,2 en -0,18). Daarentegen was
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de correlatie tussen de waarderingen van de aspecten 'relevantie' en 'tijdigheid' weer
groter en positief, maar bij een significantienorm van 5% niét significant (significantiegrens 7,78%). De correlatie tussen de waarderingen van de aspecten 'neutraliteit',
'controleerbaarheid' en 'externe validiteit' met hun moederkenmerk 'betrouwbaarheid'
was hoog en positief (een significantiegrens van respectievelijk 1,215%, 0,05% en 0,02%). Bij de gehanteerde significantienorm van 1% zijn deze correlaties alle significant.
Voor de beoordeling van de correlatie tussen de waarderingen van de basisaspecten
'relevantie' en 'betrouwbaarheid' is een tweezijdige test uitgevoerd. Bij een significantiegrens van 27,61% en een norm van 5% kan de (negatieve) correlatie tussen beide
aspecten niét als zijnde significant worden aangemerkt. • ;>t>^ *£.-••*!--* A* ..-•.'-, . •' t>
Uit de uitgevoerde correlatietests mag worden geconcludeerd dat de interne consistentie
van de beantwoording van het betreffende deel van de enquête hoog is. Alhoewel geen
bewijs zijnde, betekent dit toch dat de geloofwaardigheid van de eerder uitgevoerde betrouwbaarheidstests niet is aangetast.
In de inleiding tot dit hoofdstuk is de volgende hypothese gesteld:

•-

«

•'»

//ef 'conce/WMfl/ /ra/neH'onfc' voor de/ïwa/ia'a/ accounting « voor warfcerre/rde
onderic/ieiden gegevenj^tewnerjten revens orMj/koaar voor de mawagewienf accoutring,
dien verjfande ddf m de managemenf accownring ren aanz/en van deze
andere oe/angrjy)fene/dlïcoêj5ïcjënren ge/den.
Op basis van de uitgevoerde non-parametrische tests dïenf deze /rypofnerc re
verworpen.
Zoals bij het begin van deze paragraaf is aangegeven, valt de hiervoor gestelde hypothese
feitelijk uiteen in twee deelhypothesen:
• .•.>••-.•>
aj Wer concepma/./rameworJfc zoa/i on/w/A:)te/d voor de/inancja/ accounting en voor zover d/f de
gegevenflfcen/wenfcen oefre/f, « levens orM/'tóaar voor de managemenr accounring.
isfcv--;;••:•:/

.

•

.-

<• -...;.,
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• • •.•

•

• • • • . • , - •
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ft) /n de manage/wenr accounring worden aan de ondersene/den gegeven^itewweriten andere
6e/angry'ikne/d5coéj5ïcjënfen /oege/te/id dan /n de /ïnancia/ accounring.

' =

Op basis van de gegevens uit dit onderzoek kan worden gesteld dat het model van gegevenskenmerken uit het conceptual framework van de financial accounting ook volstaat
voor de management accounting. Dit betekent va//den'ng van dee/Zrypof/icje a. In de
management accounting worden bovendien ten aanzien van de in dit model onderscheiden
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gegevenskenmerken géén significant afwijkende belangrijkheidscoëfficiënten gehanteerd.
Z?ee//i.y/?or/ie.se è d/enf op oasis /j/ervan te worden venvo/pen.

6.5 Overige enquêteresultaten
Het externe en interne berichtgevingssysteem bleek in de bedrijven waar de respondenten
werkzaam zijn slechts in enkele gevallen van elkaar te verschillen (vraag 7A). Derhalve
valt grote overeenstemming /e constateren /«.wen ex/erne en interne accoMn/mg.ï>.rtemert.
De categorieën 4 en 5 (volledig afwijkend) vertegenwoordigden respectievelijk 12% en
2% en derhalve in totaal slechts 14% van de totale response op de betreffende vijfpuntsschaal. Deze resultaten vormen geen sluitend bewijs voor de bewering dat de praktijk van
de management accounting wordt gedreven door een externe verslagleggings-mentaliteit,
maar deze resultaten zijn toch een indicatie van de bereidheid interne berichtgevingssystemen op te offeren aan externe systemen (zie Por/er e/ a/, 1987:58).
-. •••'••••syj-:--.

. .•

. • ; . ' ;

•-

.-.':H<i,iB<; ^i M<S<afc-i*>!v--5i;M.

Als belangrijkste redenen voor de gesignaleerde overeenstemming tussen de interne en de
externe berichtgevingssystemen werden genoemd (1) efficiency (kosten) en (2) eenvoud
(vraag 7B). Hierbij is opvallend dat controllers vaker het aspect 'kosten' noemen dan
accountants die meer frequent 'eenvoud' als belangrijkste reden opgeven. De verschillen
tussen het externe en interne berichtgevingssysteem concentreren zich met name in het
(overige) bedrijfsleven (zie vraag 4A). Bij een meer internationaal georiënteerd bedrijf
nemen de verschillen tussen beide berichtgevingssystemen toe. Volstrekte afwijking
t u s s e n b e i d e s y s t e m e n k o m t u i t s l u i t e n d bij dit t y p e b e d r i j v e n v o o r ( 4 % v a n d e o n d e r z o c h te gevallen).

. H ' ^ , < V . :•<;/& v"•->'>•. • • > > •""'•" '-?*.•.•.r.i-•:•••:•"-•• • ;«••;? '<<: -"i •'••<•.••... ^ ''s-

Wanneer het externe en interne berichtgevingssysteem van elkaar afwijken (vraag 7C),
vindt dit met name plaats op het terrein van (1) de waarde ring van duurzame maferië/e
acfiva en (2) de w/nstóepa/mg. Van de 126 respondenten rapporteert in beide gevallen
17,5% deze afwijkingen. Ook voorzieningen worden relatief vaak extern anders behandeld
dan intem (ruim 14% van de onderzochte gevallen), duurzame immateriële activa worden
vaak afwijkend gewaardeerd (ruim 11%) terwijl intern in 1 op de 9 bedrijven rekening
wordt gehouden met rente over /ie/ eigen vermogen (en dus met opportunity kosten).
Voor externe doeleinden werd in 14% van de onderzochte gevallen een andere conso/idatteprocedure gevolgd. Opvallend is de /retfnenfie van /ie/ extern en /nféra a/wi/'&end
oe/iande/en van voorzieningen in acco«n/an/sA:anforen: 7% van het totaal) ten opzichte
van het (overige) bedrijfsleven 6%7 In geval van het internationaal georiënteerd bedrijf
concentreren zich de verschillen tussen de externe en interne berichtgeving met name op
afwijkende winstbepalingsstelsels. Typerend is dat in geval van een hoofdzakelijk

' Gaat hel hier om de verwerking van potentiële schadeclaims van ontevreden cliënten/gebruikers?
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nationaal opererend bedrijf de post voorzieningen in de externe respectievelijk interne berichtgeving relatief frequenter afwijkend wordt behandeld dan in geval van een internationaal opererend bedrijf (respectievelijk 10% en 4% van alle onderzochte gevallen).
Mogelijk zijn de in internationaal verband opgestelde standaards ten aanzien van voorzieningen minder rekbaar dan de nationale wetgeving in dezen of kan via internationalisatie diversificatie van risico's worden bewerkstelligd.
Van de 124 respondenten gaf 60% aan dat er in de afgelopen 3 jaar in het interne •u.'pï
berichtgevingssysteem belangrijke wijzigingen waren aangebracht. Hiermee wordt
bevestigd dat de management accounting zich op dit moment in een soort stroomversnelling bevindt en wordt het belang benadrukt dat management accountants zich, meer dan
vroeger, een creatief innoverende houding dienen aan te meten. Opvallend doch voor deze
tijd niet verrassend is dat in de non-profit sector bijna 80% van de respondenten te
kennen gaf dat belangrijke systeemaanpassingen in het interne berichtgevingssysteem
waren doorgevoerd.
In de categorie '(overig) bedrijfsleven' was de vernouding ruwen 's
gen/geen sy.sreemaan/ja.ï.ïingen' lu/'/uz 2 hetgeen eveneens wijst op een zekere veranderingsgezindheid.
Een internationaal werkterrein bleek geen extra accelerator te zijn voor systeemaanpassingen. In de groep 'internationaal opererende bedrijven' bleek echter ruim 70% van de
bedrijven systeemaanpassingen te hebben aangebracht, in de groep 'nationaal opererende
bedrijven' was dit ruim 50%. De aard van de gesignaleerde aanpassingen was zeer divers
en liep uiteen van het invoeren van voor- en nacalculaties, via een aangepast transferprijssysteem tot het opnemen van niét-financiële gegevens in het interne systeem. Een
duidelijke relatie in de gerapporteerde systeemaanpassingen en de aard van het bedrijf
casu quo de bedrijfsoriëntatie was niet te onderkennen.
Meer dan de helft van de respondenten verwacht in de foefawwr /ije«we 6e/angn/A:e
aan/?ai5j>zgen m ner inferne Z7ericnfgevin£.s.sv.«eem (zie vraag 9). In het (overig) bedrijfsleven gaf ruim 60% van de respondenten werkzaam in deze sector aan dat aanpassingen
worden verwacht, voor de non-profit sector was dit bijna 80% en ook de overheid scoort
met bijna 80% zeer hoog. Bij verwachte belangrijke systeemaanpassingen bleek een internationaal karakter van een bedrijf eerder een rem op, dan een stimulator voor systeemaanpassingen te zijn. De gerapporteerde aard van de verwachte aanpassingen was zeer uiteenlopend. De meest frequent verwachte aanpassingen liggen op het terrein van 'pez/onnartce
measurement.
Bijna 80% van de 779 in rfif verèand ondervraagde accoHn/ante en con/ro/Zers fa van
dar de /luid/ge in/erne èenc/i/gev/ng /e wensen over/aa/ (zie vraag 13)! Control-
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Iers zijn deze mening meer toegedaan dan accountants (bij de accountants is 75%
ontevreden, bij de controllers ruim 83%). Typerend zijn hierbij de non-profit- en de overheidssector. In beide sectoren zijn respectievelijk 90% en 100% van de respondenten van
mening dat de bestaande interne berichtgevingssystemen niet naar wens functioneren. De
ratio nationaal/internationaal ten aanzien van de ontevredenheid met bestaande interne berichtgevingssystemen bedroeg bijna l'/£. In het algemeen bleek deze ontevredenheid op te
lopen met de duur van het dienstverband (zie vraag 3). Wijst dit op voortschrijdend
inzicht of op een toenemende 'resistance for change' in de organisatie naarmate een
systeem gedurende langere tijd in gebruik is?
Op vraag 14 betreffende de wijze waarop interne berichtgevingssystemen zouden kunnen
worden verbeterd, antwoordde 23% van de 57 respondenten dat dit zou kunnen door meer
en befer opge/e/de mensen. Bijna 20% gaf te kennen dat dit zou kunnen door meer
voorspe//enrfe waarde aan de gegeve/w roe re voegen. Andere factoren die werden
genoemd zijn (1) snelheid van de gegevensverstrekking opvoeren (12%), automatisering
(11%), het toevoegen van niét-financiële gegevens (9%), het opvoeren van de betrokkenheid van het management casu quo de totale organisatie bij de management accounting,
tot uitdrukking komend in onder andere een integrale informatieplanning (7%), meer
externe gerichtheid (concurrenten, strategie) (7%), meer gerichtheid op kritieke succesfactoren (7%) en het ontwikkelen van een 'early warning' element in het management
accountingsysteem (4%).
Van de 119 respondenten is de helft van mening dat een financieel feit met
e/fecfen zoals een loonafspraak, in de boekhouding dan wel anderszins in de bedrijfsadministratie dient te worden verwerkt hetgeen dan ook in vrijwel de zelfde mate in de
praktijk gebeurt (zie vraag 12)®. Een vierde van de respondenten dat een dergelijk feit
wel zou willen verwerken, doet dit op dit moment evenwel nog niet. Het percentage controller-respondenten dat dergelijke feiten administratief zou willen verwerken, ligt duidelijk hoger dan het percentage accountant-respondenten dat een dergelijke verwerking zou
willen voorstaan (68% versus 41%). Meestal vindt de verwerking plaats in het budgetsysteem en (derhalve) exrracomptabel. Van de respondenten die aangaven dat dergelijke
feiten op dit moment niet in hun bedrijfsadministratie worden verwerkt, gaf het overgrote
deel te kennen dat het door hen ook niet van belang werd geacht dergelijke gegevens in
een boekhouding te verwerken.

* De interpretatie van vraag 12 leverde bij een aantal respondenten de nodige problemen op, met name ten aanzien
van het onderscheid boekhouding/bedrijfsadministratie/management accounting en met betrekking tot een
intracomptabcle respectievelijk extracomptabele verwerking van prospectieve gegevens. Hier strookt het exploraüeve
karakter van de vragen niet met de gevolgde kwantitatieve onderzoekmethode.
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6.6 Samenvatting
geeft aan dat de kwaliteit van de informatie meer is dan betrouwbaarheid alleen.
Binnen de traditionele administratieve organisatie ligt het accent op deze betrouwbaarheid, maar het waarborgen van enkele van de andere kenmerken is vaak veel
belangrijker voor de voortgang van het primaire proces binnen de organisatie respectievelijk voor het nemen van de goede managementbeslissingen (//ar/man, 1993:378).
//ar/man pleit in dit verband voor het vervangen van het vak administratieve organisatie
(AO) door een vak 'Organüa/je van de /n/brma//everzorg/n^' (OIV) waarbij optimale
behandeling van gegevens uitgangspunt is zodat deze gegevens voor kwalitatief hoogstaande gegevensverstrekking kunnen dienen. Het conceptual framework zoals dat binnen
de financial accounting wordt gebruikt, kan ook te dien aanzien goede diensten bewijzen.
Accountants besteden een steeds groter deel van hun werkzaamheden aan de m
teric/ifgev/ng (management accounting). Naast aandacht voor dit vakgebied in hun
opleiding vereist dit een andere attitude en afweging ten aanzien van gegevenskwaliteiten
zoals betrouwbaarheid en relevantie. Wanneer interne berichtgevingssystemen hoofdzakelijk worden opgezet vanuit aspecten als 'controleerbaarheid' en 'verifieerbaarheid',
dan zijn vele van deze systemen tot mislukken gedoemd, dat wil zeggen: in vele gevallen
zal sprake zijn van 'voorspelbare irrelevantie'. Het prospectieve element in de interne
berichtgeving en genoemde gegevenskarakteristieken zijn immers niet of slechts ten dele
verenigbaar. De in dit verband noodzakelijke gegevens-perceptionele aanpassing van
accountants respectievelijk controllers is evenwel nog slechts beperkt ontwikkeld.
Interne berichtgevingssystemen bevinden zich duidelijk in een fase van overgang. Relatief
veel bedrijven hebben hun systeem in de afgelopen drie jaar op belangrijke onderdelen
aangepast en de verwachting is dat deze ontwikkeling zich in de nabije toekomst zal
voortzetten. Veel heil wordt verwacht van het verbeteren van de opleiding van financiële
functionarissen en in het toevoegen van voorspellende waarde aan het management
accountingsysteem. Het triple-entry accounting onderzoek kan een zinvolle bijdrage
leveren om met name deze laatste gedachte te implementeren.
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7 Winstkrachten en de ontwikkeling van de
winstcapaciteit van het eigen vermogen

«o
"De è e / a n g r y f o r e orcfde&fcj'ngen to/we« va« /MCMjen die 6«ifen d e /wrwia/e grenzen van
ftezie zjyrt'YG/efc/fc, 7 9 8 7 / 4 0 ) .

. , . - . •.

. ,

- .., „ • , , , ....*.., .

7.1 Inleiding; dimensieanalyse in de accounting*

"1 ^ , „, 1

Onder andere Baxter en F/am/io/fz zien niet veel heil in het stellen van nteuwe eisen aan
iesfaande accountingsystemen, zoals het kunnen voorspellen van toekomstige winst en
het ondersteunen van beleggers in hun beslissingen. Bajcter vergelijkt dit met een poging
een paard viool te laten spelen (Baxter in £dwards, 1987:5). F/am/io/jz merkt in dit
.,
_ ,.
,, .
verband op:
wi//fterequired wj// èe /«e deve/opment o/a new parad/gwi a/nong
" C7992.J2).
,. ,. .,; ,, .
:.;.. ,,.,.. ,

Dit betekent dat m n/e«we /n/brwar/eèe/joe/ien i/ec/zW dan /kan worden voorzien wanneer
fces/aande accoun/ing^itemen worden aangepast De mate waarin aanpassingen nodig
zijn, is afhankelijk van de aard van de nieuwe informatiewensen. In het algemeen kan
worden gesteld dat er een toenemende behoefte bestaat aan toekomstgerichte gegevens^.
and orners want and expecf more: /wore predi'crive and va/Me-ftased /n/or/na«'on;
/nore o/f/ie wnys - nof 5»>n/j/v wnafj - o//ïnanc/a/ dara" CA/edn/cA;, ƒ992:556).

' De dimensieanalyse is een tak van wiskundige analyse, ontwikkeld door fysici. Dimenn» worden hierbij opgevat
als een code die ons laat zien hoe de getalwaarde van een grootheid verandert, indien de fundamentele maateenheden voorgeschreven wijzigingen ondergaan (de Zong, 1975:1-3). De rfimefuieona/jve houdt zich bezig met de
algemene vormvereisten van vergelijkingen waarmee men de betrekkingen lussen de relevante grootheden beschrijfL
Wanneer een vergelijking dimensioneel niet homogeen is, duidt dit op een onjuistheid (onvolledigheid) in de theorie.
Wanneer de waarde van verschillende grootheden (zoals appels en peren) wordt uitgedrukt in een zelfde maatbegrip
(zoals kilogrammen), dan kunnen op deze grootheden allerlei rekenkundige bewerkingen worden uitgevoerd omdat
ze dan dimensioneel homogeen zijn.
Als gronddimensies voor algemeen economische grootheden onderscheidt De /ong (1975:49):
l)geldvoorraden (M)
"
' "'
2)goederenvoorraden (R) en
3 ) d e ü j d ( T )

.•!.-<;...;•'..-,•

•:

• v .-'..:>..

t:

: % a :

U;-.J • ' - • .-.-i-::.

.> ,

; • ; : • ? - : , > - • ;•

••-••^

:- i -

^

•..

Voorrao<igroo//ieden hebben de dimensie (M) of (R) terwijl s/roomgroofAeden de dimensie M T ' of R T ' hebben.
Uit de basisdimensies kunnen samengestelde dimensies worden afgeleid, zoals bijvoorbeeld een prijs die hel quotient
is van geldvoorraad en goederenvoorraad (MR"'). Zie ook Ver/woy (1993:463).
.
,j
2

• i;ï;».".

i . . ' ' , , - I I . - Ï ' - . ! - J - 5 ; : ; ; : - •«!" ; . ' •

Overigens betekent dit vaak dal gegevens over ac/i/er/j'ggende oorzaken worden gewenst. Indien deze oorzaken
bekend zijn, kan een gefundeerder uitspraak worden gedaan over de toekomstige ontwikkeling.

'

,
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De huidige accountingsystemen kunnen niet of nauwelijks systematisch in dergelijke
informatiebehoeften voorzien, vooral niet omdat historisch gezien deze systemen niet op
dergelijke behoeften zijn geënt (zie paragraaf 3.2).
Ook //ïri is van mening dat het op onderdelen aanpassen van de bestaande accountingsystemen in vele gevallen niet veel soelaas biedt. //ïn ziet veel meer heil in het op
fundamentele wijze bijstellen van het aloude accountingraamwerk door het te dien
aanzien ontwikkelen van nieuwe dimensies.
"/f seems to fee mwc/i more /TMJ//M/ /or us to rerurn to fne period o/ si/jg/e-enfry
and xrarr/ro/n scrafc/i in deve/oping accoM/tfing r/ieones and practices in new dimensions
f/ian to arfjurt current accounting r/ieories and practices «ere and tnere" (7/ïri, 7 966.7 6i).
//ïn houdt zich al zo'n 35 jaar bezig met triple-entry accounting^, dat wil zeggen: dubbel
of tweevoudig boekhouden uitgebreid met een derde dimensie die logischerwijze uit de
bestaande twee dimensies kan worden afgeleid. In het algemeen worden 'samenstelling'
en 'omvang' van het eigen vermogen gezien als de twee growidimensies die bestaan in
het dubbel boekhouden (zie ook hoofdstuk 1 paragraaf 1.1 en bijvoorbeeld B/om/waerf ef
a/, 1989:70)1
Onder ,same>w/e//mg van /ief e/gen vermogen wordt verstaan de opsomming (van de
geldswaarde van de) (hoeveelheden) van de activa waarin het eigen vermogen is geïnvesteerd alsmede van de (geldswaarde van de) (hoeveelheden) verplichtingen die zijn
aangegaan voor het verwerven van deze activa. Het betreft hier een administratie van de
vermogensèesfa/uide/en, zijnde bezittingen en sc/iuWen waaruit per saldo de omvang van
het eigen vermogen kan worden vastgesteld. De overzichten die hierbij worden gebruikt,
worden re/teningen van vermoge/wèes/anaye/en genoemd. Periodiek wordt uit deze
rekeningen de balans opgemaakt (na omrekening van de hoeveelheden in guldens^) en
kan de actuele omvang van het eigen vermogen (per saldo) worden vastgesteld. Afgezien
van bepaalde vermogenstransacties zoals privé-acties of aandelenemissies, kan de mutatie
welke in een bepaalde periode in de omvang van het eigen vermogen is opgetreden, als
het res«//aaf (winst of verlies) van die periode worden beschouwd. Derhalve wordt bij
' Er kan een onderscheid worden gemaakt lussen een boekhoudsystcem en een accountingsysteem. Strikt genomen is
een boekhoudsystcem onderdeel van het accountingsysteem (zie paragraaf 2.2 en 3.3). Zo kan ook een onderscheid
worden gemaakt tussen triple-entry bookkeeping en triple-entry accounting. Het praktisch implementeren van de
derde dimensie, met name bij het in paragraaf 5 van dit hoofdstuk te bespreken differential triple-entry accountingsysteem, brengt evenwel dermate veel H'aardermgsvraatf.smjkien met zich mee (meer dan registratievraagstukken), dat beter kan worden gesproken van triple-entry accounting dan van triple-entry bookkeeping. //in' (1989)
spreekt overigens van 'mom«/ilum accoun/ing a/id fn'p/e-enfry tooWeepi/ig'.
* Feitelijk dient hierbij tevens de factor 'ii/d' als gronddimensie te worden genoemd.

•-•••• -

' Dit waarderingsvraagstuk dient eigenlijk tot de accounting te worden gerekend en niet tot het boekhouden, althans
het boekhouden in enge zin. In deze laatste benadering is boekhouden puur een registratief (gegevensverwerkend)
proces.
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enkel boekhouden het resultaat, zijnde een jfroomgroof/jeid, via een omweg bepaald door
het meten van mutaties in voorraden.
= U .'
Onder omvang van /ie/ efgen vermogen wordt verstaan de totale geldswaarde van het
nominaal geplaatst aandelen vermogen, de reserves en de ingehouden winst (of in plaats
van de laatste post respectievelijk kosten en opbrengsten)^. Het type rekeningen
waarop de mutaties in deze posten worden geadministreerd, wordt vermogensrefcemngen
genoemd. Het saldo van de rekeningen van de vermogensbestanddelen dient gelijk te zijn
aan het saldo van de vermogensrekeningen.
Ten behoeve van het onderzoek naar een derde dimensie lijkt de genoemde tweedeling
van het eigen vermogen 'samenstelling-omvang' in eerste instantie minder geschikt.
;»
Samenstelling en omvang en ...? Desalniettemin zullen deze dimensies de centrale
thema's blijken te zijn van het dubbel boekhouden.
Bij duooe/ 6oe)t/io«den wordt de omvang van het eigen vermogen op twee manieren
geadministreerd: 1) md/recf via de samenstellende delen en 2) d/rec/ via het administreren
van resultaten (en dus stroomgrootheden). Dubbel boekhouden is het administreren van
voorraden (of 'stock') en stromen (of 'flows'). Het gevolg van 'stroming' is een verandering in een voorraad: een toe- of afname van de omvang van het eigen vermogen.
Gecumuleerde stroming uit het verleden geeft een verklaring voor de voorraad zoals die
per een bepaald moment in het heden bestaat.
//in' noemt de dimensies 'stock' en 'flow' de Oö5i.ydjmen5ie5 van /ief duooe/ ooejk/iouden.
De re/arie/«wen deze dimen^/es is als volgt:
- ;
.;

«oc/t = £ J W "

(//JW,

7989:45;

Maar de dimensies 'stock' en 'flow' (of voorraad en stroming) zijn in feite de dimensies
samenstelling en omvang van het eigen vermogen. Immers er geldt:
'stockj' - 'stock'j = ó samenstelling = 'flow' = ó omvang
Hierbij staat het symbool ó voor 'verandering in'.

,

*

< v ,

'

.

De aard van deze posten is afhankelijk van de ondememingsvorm.
Zoals in paragraaf 1.1 opgemerkt gaat het hierbij feitelijk om de o/ifwittWing van de omvang van het eigen
vermogen en derhalve ook om de onrtvitiWing in genoemde posten.

/
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In meerdere publikaties heeft //ïn geprobeerd aan te tonen dat de bestaande twee
dimensies in het dubbel boekhouden ('stock' en 'flow') feitelijk een imperfect deel zijn
van een natuurlijke triniteit (//ïn, 1982, 1989). Wanneer zijn poging geslaagd mag
worden genoemd, falsifieert //ïn' de perfectie-hypothese zoals die ten aanzien van het
dubbel boekhouden wordt aangehouden. Deze hypothese houdt concreet in dat het
systeem van dubbel boekhouden niet met enige dimensie kan worden uitgebreid, zonder
de interne logica van het systeem aan te tasten.
»."b: rïf J:-ï'-S3 J-T'-.ib r.J;>.-

'e-- ü ï - ^ ' n * - ' ' - . . !

:>.!»'• <"l.-Uv. .•.:••, :"iC";.-

In dit hoofdstuk wordt het werk van //ïn' in ruime mate aan de orde gesteld. Op een
aantal punten wordt dit werk aangevuld, met name ten aanzien van de gebruikte natuurkundige achtergronden, alsmede ten aanzien van de modelmatige implementatie (operationalisering) van triple-entry en momentum accounting.

7.2 Zoektocht naar de derde dimensie: een eerste verkenning
Om beter aan de informatiewensen van gebruikers te kunnen voldoen, heeft //ïn' voorstellen ontwikkeld om het bestaande accountingmodel aan te passen. De verwachting is dat
door administratie van de derde dimensie - deze dimensie betreft de oorza/te« van
onftv/Me/znge/i m re5«/faarpo5/e« (anders gezegd: oorzakelijke winstmutaties) - aan een
groot deel van de thans onvervulde informatiewensen kan worden tegemoet gekomen,
//ïn vindt het twijfelachtig dat waar in de organisatietheorie inmiddels wordt uitgegaan
van diverse partijen met uiteenlopende doelstellingen die alle tegelijkertijd dienen te
worden gerealiseerd ('the behavioral concept of the firm'), de accounting kan blijven
bestaan in het administreren van slechts twee dimensies (//ïn, 1966:163). //ïn' denkt met
een nieuw uitgebreid accountingmodel beter te kunnen voldoen aan de eisen die aan de
huidige accounting worden gesteld.
•..-,,
Wat de doe/.$fe//mg(en) van accounting betreft kan het volgende worden opgemerkt.
"77ie ftas/c ofc/ecfive o/accou/jrfng « fo provWe /n/ormaft'on lüe/w//or mait/ng economjc
deca/onj. J4« oty'ecrive o//ïna/ic/a/ jfarc/nenK IJ ro prav/de ityer^ vvi'r/i irt/omian'oM /or
predicting, co/npari/ig, a/id eva/uaf/ng enterprise earning power" (A/CP/i, 797i.75-24j.
Opvallend hierbij is de aanwijzing van 'earning power' in plaats van 'winst' als belangrijkste item waarover gegevens dienen te worden verstrekt.
Bij 'earnmg power' gaat het niet zo zeer om de vraag welk winstniveau in het verleden is
gerealiseerd, maar (vooral) om de vraag o/ /ie/ ftedryf deze vviVwr /« de foefoww/ fcan
Wi/vert genereren. Dit laatste aspect impliceert een bepaald winstpotentieel of een
bepaalde w/nrtcapaci'fei'f. //ïn' noemt dit potentieel '/ncome momen/wm'. Het gaat derhalve
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hierbij niet om de winst van enig jaar (als absoluut getal in guldens) maar (vooral) ook
om de vraag of dit winstcijfer kan worden geïnterpreteerd als 'winst per jaar'. Dit laatste
impliceert een con/mn winst/?ofentiee/.
.
.
,
. •
Vanzelfsprekend heeft het toevoegen van een derde dimensie gevolgen voor datgene wat
onder een /ïnandee/ /e/f dient te worden verstaan. Een financieel feit is bepalend voor het
moment waarop tot registratie dient te worden overgegaan. In het enkel boekhouden is i ?;«•£:
een financieel feit 'e/£e èedocMwe«reerde ge6eMrtem.y waardoor de ,ïamerwte//mg van /ief
eigen vermogen verandert'. Hierbij wordt de omvang van het eigen vermogen 'per saldo'
gemuteerd. Bij dubbel boekhouden is een financieel feit 'e//te oedocumenteerde geöewrtenw waardoor de ,sa/nenj/e//jng en/o/de omvang van /ie/ e/gen vermogen verandert', IUIT;
In triple-entry accounting onderscheidt //ïrj twee vormen (1982:45): 'temporal frjp/eaccounting' en 'd/j^eren/ia/ trip/e-entry accounting'. 'Temporal triple-entry accounting'
kan worden omschreven als 'infracomptaoe/e budget-administratie' (zie voor een
.
uitwerking van dit systeem paragraaf 7.4). 'Differential triple-entry accounting ' kan 1
worden omschreven als 'i'ntracom/Jfaoe/e administratie van de gerea/iseerde ej§*ecten van
^ (zie voor een uitwerking van dit systeem de paragrafen 7.5.4 en 8.4).
Bij fempora/ triple-entry accounting is een financieel feit 'eM:e öedoc«menreerde geZ?e«r/ent5 waardoor de /iMtdige iamenjte//tng en/o/ /tuidt^e omvang en/o/re rea/iseren
,-^.-.
/oename van de omvang van net eigen vermogen verandert'^. Door bijvoorbeeld een
bepaalde omzet te realiseren zal zowel de samenstelling van het eigen vermogen veranderen (de post debiteuren of liquide middelen zal toenemen terwijl de voorraden verminderen), als de (gerealiseerde) omvang van het eigen vermogen (het eigen vermogen
neemt toe met het netto-resultaat op de betreffende verkoop), als ook de te realiseren
toename van de omvang van het eigen vermogen (deze neemt a/ met het netto-verkoopresultaat).
Bij di/Zerentia/ triple-entry accounting is een financieel feit 'e/£e oedoewmenteerde
gebeurtenis waardoor de nui'di'ge same/wte/Zing en/o/ nuidige omvang en/o/ wi'nstcapactfeit van net eigen vermogen verandert'. Het failliet gaan van een belangrijke klant is in
een gangbare twee-dimensionale administratie, afgezien van eventueel af te schrijven
vorderingen, géén financieel feit. In een drie-dimensionale administratie dient evenwel,
ten einde de veranderde winstcapaciteit van het eigen vermogen tot uitdrukking te

'Differential triple-entry accounting' zou men kunnen aanduiden als 'ocfiviry fta^fd accounting' omdat in dit
systeem wordt getracht een vert/anng te geven voor het in een bepaalde periode gerealiseerde resultaat, voor zover
dit althans afwijkt van het in de vorige verslagperiode gerealiseerde resultaat. Hiervoor dient men de 'pro/ïJ-drj'ver,$'
(winstkrachlen) op te sporen.
In geval een voorzienbaar verlies is de begrote toename van het eigen vermogen negatief.

f

•

•

J- ;>x. :.v-.. ; ••.,-. v '
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brengen, het verlies aan winstpotentieel dat met het failleren van deze klant gepaard gaat,
te worden omgerekend en geadministreerd'^.
Veranderingen in de winstcapaciteit van het eigen vermogen vinden plaats door het
optreden van (veranderingen in) w/>u/A:rac/i/en. Een winstkracht is de oorzaak van een
bepaalde mutatie in de winst. In een dij^ere/in'a/ Jrip/e-en/ry accoMn/mg.sy.yfóem worden de
gerealiseerde effecten van deze winstkrachten intracomptabel geadministreerd zodat op
systematische wijze een sluitende verklaring kan worden gegeven voor de verandering in
de hoogte van het periodieke resultaat. In een momentum accourcfmg.s.ysfeewi worden de
effecten van de winstkrachten uitgedrukt in winstsnelheden, dat wil zeggen: in winstmutaties per y'aar. Concreet is het verschil tussen differential triple-entry accounting en
momentum accounting het volgende: bij differential triple-entry accounting worden
uitsluitend de gerea/iseerde effecten van winstkrachten geadministreerd" terwijl bij
momentum accounting de effecten van winstkrachten worden geadministreerd, ongeacht
of deze al dan niet zijn gerealiseerd. Een voorbeeld moge dit verduidelijken. Stel een
bedrijf sluit per 1 september 1994 een nieuwe verzekering af tegen een premie van ƒ
6.000,- per jaar. In het differential triple-entry accountingsysteem wordt het effect van
deze negatieve winstkracht verwerkt als 4/12 x ƒ 6.000,-= ƒ 2.000,- aan extra kosten over
1994. Afgezien van andere factoren is deze ƒ 2.000,- tevens de verklaring voor de afname
van de winst in 1994 ten opzichte van de winst in 1993. Maar het andere informatieve
aspect van 'extra kosten op jaarbasis ƒ 6.000,-', wordt in het differential triple-entry
accountingsysteem m'ef vastgelegd. Dit gebeurt wél in het momentum accountingsysteem
waarin de afname van de winstcapaciteit op ./aar0a.yj.s^ (winstsnelheid) wordt geadministreerd.
Wanneer een bedrijf eenmaal heeft gekozen voor het administreren van winstkrachten, is
de afstand van differential triple-entry accounting naar momentum accounting niet meer
zo groot. Het is dan nog een dimensionale kwestie: de winsteffecten uitdrukken in
'guldens in een jaar' of 'kosten per jaar' (Vernooi/, 1993:464). Op een bepaalde wijze
kunnen differential triple-entry accounting en momentum accounting in één systeem
worden verenigd. Dit kan door voor de ontwikkeling in de momenta een aparte subadministratie te voeren dan wel door in de hoofdadministratie afzonderlijk niet-gerealiseerde
winstkrachten te administreren (zie hoofdstuk 8).

'" De FASB heeft in statement nummer 6 een feil of 'event' gedefinieerd als 'a /ujppemng o/ co/weijuence W an
e/i«ry'(FASB, 1985:46). Het m>( administreren van het wegvallen van bedoelde klant, waartoe de twee-dimensionale
administratie feitelijk leidt, is min of meer in tegenspraak met deze verklaring.
' ' Dit gebeurt om aansluiting te verkrijgen met het winstcijfer. Winstcijfer en effecten van winstkrachten zijn op
deze manier dimensioneel homogeen.
'* Enige andere periode-aanduiding is ook mogelijk.
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Met de aangepaste definitie van 'financieel feit' in een triple-entry accountingsysteem
dient ook de /neor/e van Zier 6oe£/ioM<ien te worden aangepast. Onder een theorie van het
boekhouden wordt verstaan een verklaring voor het debiteren en crediteren van de
,,**
rekeningen in het grootboek. De zaa£-fneone en de rwee-re^eningen reefoen-//ieor/e
worden tegenwoordig overwegend aangehangen (va« L/empr er a/, 1989:324-328). In de
zaak-theorie wordt het eigen vermogen als een schuld gepresenteerd: een schuld van de
zaak aan de eigenaar. Aangezien dit in het geval van niét-rechtspersoonlijkheid bezittende
ondernemingen een fictie is en bovendien het presenteren van eigen vermogen als een
schuld (vreemd vermogen) uit financieringsoogpunt misleidend kan zijn, wordt hierna «•uitsluitend van de twee-rekeningen reeksen-theorie uitgegaan. De (wee reefoen van
ratemngen die men in deze theorie onderscheidt zijn:
v*A *
1) reifcenmgerc van vermogensoesfandde/en (voor het administreren van de mutaties in de
vermogens.samenjre/7ing) en
2) ve/7nogensre£en/ngen (voor het administreren van de mutaties in de vermogensomvang).

-.•^••••ïi«"f^v ^Mf?ft«j* i'rt'j:f.-!-';»!':

•' ""-•? " ;.-' n o n «.3 Ï . ^ I ^ ' S •< : i ' * f

De belangrijkste vermogensrekeningen zijn de ver/Zes- en w/nsfrefceningen omdat deze de
ontwikkeling in het operationele bedrijfsresultaat beschrijven. Naast verlies- en winstrekeningen kunnen vermogensrekeningen als 'Aandelenvermogen' en 'Reserves' voorkomen.
Hierbij gaat het met name om ontwikkelingen in de omvang van het eigen vermogen uit
hoofde van financieringsactiviteiten en winstdeling.
De 0oeik/ng.yrege/.s in een twee-dimensionale administratie bij het gebruik van genoemde
twee reeksen van rekeningen luiden:
.
:
.
.
1) Een grootboekrekening van een vermogensbestanddeel wordt gedebiteerd bij toename
en gecrediteerd bij afname van het eigen vermogen.
2) Een vermogensrekening wordt gecrediteerd bij toename en gedebiteerd bij afname van
het eigen vermogen.
Expliciet worden in deze regels de gevolgen geanalyseerd van financiële feiten op de
omvang van nef e/gen vermogen. Veranderingen in de ,yamens/e///ng van nef e/gen
vermogen, zoals bijvoorbeeld bij de betaling per bank door een afnemer, worden enerzijds
uitgelegd als een toename van de omvang van het eigen vermogen (de ontvangst van het
betreffende geld) en anderzijds als een afname van de omvang van het eigen vermogen
(het wegvallen van de vordering).
•
• v -..
;,
...
;
u'
In dit en het volgend hoofdstuk worden de hiervoor gestelde boekingsregels volgens de
twee-rekeningen reeksen-theorie aangepast ten behoeve van de drie-dimensionale administratie.
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Met name differential triple-entry accounting wordt door /yïri zeer gedetailleerd uitgewerkt. Hierbij maakt hij gebruik van ontwikkelingen die zich in de natuurkunde hebben
voorgedaan. Om de achtergronden van differential triple-entry accounting goed te kunnen
inzien, worden in dit hoofdstuk de belangrijkste ontwikkelingen in de natuurkunde kort
uiteengezet. Maar vooraleerst is het van belang de merites van het tweevoudig boekhouden aan een nadere analyse te onderwerpen. Hierbij dient te worden opgemerkt dat,
alvorens van een derde dimensie en derhalve van een uitbreiding van het bestaande
accountingsysteem kan worden gesproken, uit theoretisch-wetenschappelijk oogpunt aan
twee voorwaarden dient te worden voldaan (/ƒ/>/, 79S2:2): ''• '•";•*• '?< ? ' '~ * u
1)
Alles wat in het bestaande systeem aanwezig is, moet ook door het nieuwe systeem
worden afgedekt.
=
** ;.v\;.: . .-• •".,-.•• V-£iv...v.**}y{v^'---HH* ;*v . v.rtf•-• ' ^
2) /n/egr/re/rjew.
De nieuwe dimensie moet op logische wijze uit de bestaande dimensies kunnen
worden afgeleid en derhalve een integrerend deel uitmaken van het nieuwe systeem.
Dit betekent bijvoorbeeld dat plaats, leeftijd, actuele waarde geen derde </{'me/uie
kunnen vormen in de zin van een triple-entry accountingsysteem. Dergelijke 'attributen' berusten meer op persoonlijke voorkeur en zijn derhalve uit theoretisch oogpunt
ongeschikt om als derde dimensie te dienen. Een derde dimensie die berust op de
regels van de logica heeft immers meer kans algemeen te worden geaccepteerd.
Fraser heeft vergaande kritiek op deze integriteitseis zoals geformuleerd door //ïn.
'Tnere/ore, pure/y o« /ogica/ grownds and ignoring proWem-so/ving conjiaerafionj, r«e
i/iregrify criterion does nof give a unique answer to fne e«e«5ion proWem and is f/iere/bre

Om zijn stelling te onderbouwen gebruikt Fraser het voorbeeld waarbij de eerste
dimensie het getal 1 is en de tweede dimensie het getal 2. Welke relatie bestaat er nu
tussen beide dimensies en welke gevolgen heeft deze relatie voor de derde dimensie, dit
is het derde getal? In een eerste geval is het getal 2 (de tweede dimensie) verkregen door
bij het getal 1 nog eens 1 op te tellen. De derde dimensie wordt dan 2 + 1 = 3. In een
tweede geval is het getal 2 verkregen door het getal 1 met 2 te vermenigvuldigen. De
derde dimensie wordt dan 2 x 2 = 4. In een derde geval is de tweede dimensie verkregen
door het getal 1 te kwadrateren en daar nog eens 1 bij op te tellen. De derde dimensie
wordt dan 2^ + 1 = 5 . Meerdere situaties zijn denkbaar. Maar doet dit nu afbreuk aan de
integriteitseis, zeker wanneer men deze ziet in relatie met de instandhoudingseis?
Natuurlijk is het derde getal afhankelijk van de relatie die bestaat tussen de eerste twee
getallen. Maar wanneer deze relatie eenmaal is vastgesteld (en //in' beschrijft op grondige
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wijze de relatie tussen de eerste twee dimensies van accounting alsmede test hij grondig
de houdbaarheid van deze relatie) en wordt doorgetrokken naar het derde getal'-*, volgt
toch een unieke waarde voor de derde dimensie? Derhalve is deze kritiek van Fraser
ongegrond.
Waar Fraser terecht op wijst, is dat //Vn zonder meer aanneemt dat triple-entry accounting zinvol is. Maar wat is het nut van een dergelijk systeem?
_'^.^4r»:
._•::
'Tne oft/ectives o/a«v cxre/u/ön to rAe ejtfstmg accounting ./rameworA: J/IÖMW oe jpec(/ïed jn
ex ante terms o/ //ie accounting nee<& and proo/ems W/IJC/I 1/ <s noped" /nar /ne extension WJ7/
Ae/p to so/ve or a//eviate. 77üs approacn - no/ao/y /acfang in //ïri's propoja/s and IM
omi'ii/on - is /nat o//ne MSB' Concep/ua/ Framcworife..." CFraser, /99i./57>.
Het experiment waarvan de resultaten in hoofdstuk 9 zullen worden besproken, kan meer
zicht geven op /ze/ nu/ van Jr/p/e-en/ry en mowe«t«m acco«n/mg en derhalve op de
(economische) verantwoording ervan.
s . ^ ;-fi>,|öp.'- H^UW ; .,;JK.*;n-^
, V U ^ ^ S - ' ^ ' A . ••.{» « J Ï.-J ?vi;;.•»/•-.;

7.3 De twee dimensies in het dubbel boekhouden

^'ji;'

\

««>,

Accounting is met het uitvoeren van een aantal op zich staande financiële metingen. Alle
metingen vinden plaats binnen een bepaalde structuur of een/ie/d. De twee-eenheid in het
dubbel boekhouden wordt gewoonlijk uitgedrukt in de vergelijking:
activa = vermogen [1]
Of alS

-.,:;.••; . : , - . . '

•;.•;.,

.,

activa = eigen vermogen + vreemd vermogen [2]
Aan de ene kant van de vergelijking staan de produktiebronnen van de onderneming, aan
de andere kant de claims die daarop door diverse partijen (eigenaren en schuldeisers)
worden gelegd. Vergelijking [2] kan ook als volgt worden uitgeschreven:
activa - vreemd vermogen = eigen vermogen [3]'*

* ; . « ' * : ; : • ,>

»^

Het van toepassing verklaren van deze relatie op de derde dimensie is behalve een kwestie van integriteit ook een
kwestie van instandhouding.
14

*"'•

Dat de basisvergelijking van het dubbel boekhouden meestal niet in deze vorm wordt opgeschreven, heeft te
maken met te vermi/den van ragarieve getó/Zen.
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of als
netto activa = eigen vermogen [4].
*

•

•

•

•

/yïri duidt de netto activa aan als 'wea/f/i'. Men zou dit kunnen vertalen als riy'fcfom.
Enerzijds geeft het rechterlid van vergelijking [4] de omvang ervan aan en anderzijds
specificeert het linkerlid van vergelijking [4] de delen waaruit de rijkdom bestaat
sfe//mg). Hierbij zijn schulden als 'negatieve rijkdom' uitgelegd. Met het begrip 'wealth'
als overschot van bezittingen over schulden wordt aangesloten bij datgene wat in de
algemene economie gebruikelijk is bij het meten van de rijkdom van een land (zie
bijvoorbeeld SamMe/son, 1983:84).
Vergelijking [3] of [4] is te prefereren boven vergelijking [1] of [2] omdat de absolute
waarde van het vreemd vermogen (zijnde claims) meer is gerelateerd aan activa dan aan
het eigen vermogen.
Netto-activa kunnen per een bepaald tijdstip worden geïnventariseerd, het zijn reè/e
posfen. Derhalve geven de betreffende grootboekrekeningen de huidige (statische) financiële toestand weer van het bedrijf. De directe componenten van het eigen vermogen
daarentegen (met name reserves en ingehouden winst) kunnen niet specifiek worden
geïdentificeerd en geïnventariseerd. De huidige status van deze nomina/e poeren kan
alleen worden vastgesteld door een beschrijving te geven van ontwikkelingen die te dien
aanzien in het verleden hebben plaatsgevonden.
De conclusies uit het voorgaande zijn dat:
1) rekeningen van vermogensbestanddelen (netto-activa) /ie? Zieden beschrijven en
derhalve een toestand;
2) vermogensrekeningen /ie/ ver/eden beschrijven en derhalve een ontwikkeling.
Vergelijking [4] kan nu ook als volgt worden geschreven:
heden = verleden [5]'^

' * "'-

^

'

, ^:

:W. <»'t:"-=' •> .-^R,A--'--">-

Anders gezegd: De huidige financiële status van de onderneming wordt volledig verklaard
door zich rekenschap te geven over het verleden. Dit is ook de toevoeging van het dubbel
boekhouden aan het enkel boekhouden. Enkel boekhouden beschrijft uitsluitend de

" Deze vergelijking is dime/wionee/ A«(«ro;e«n, immers het heden is een 'voorraadgrootheid' en het verleden een
'stroomgrooihcid'. Om ze homogeen te maken kan men (1) de stroom vermenigvuldigen met een aantal tijdsperioden waardoor de stroom overgaat in een voorraad of (2) de voorraad differentiëren naar de tijd waardoor een
stroom wordt verkregen.
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financiële positie. Het verklaren van het heden door een beschrijving van het
verleden te geven, gebeurt in het dubbel boekhouden systematisch en volledig. In tripleentry accounting zal ten aanzien van de derde dimensie het zelfde moeten gelden.
•
. u ï ï .;•-'-. .

7.4 Temporal triple-entry accounting

~i

7.4.7 £>e rfime/is/e^ m fempora/ fnp/e-e/irry accow/irfng

' - .

Vergelijking [5] kan op natuurlijke wijze als volgt worden uitgebreid:

^Sov.'
\^ >^v«'

heden = verleden = toekomst [6]

'•'

In het geval 'toekomst' als derde, nieuwe dimensie wordt geadministreerd, is sprake van
rempora/ /rip/e-enrry accownftng. De nieuwe dimensie heeft betrekking op gebudgetteerde,
geplande of geprojecteerde gebeurtenissen. Vergelijking [4] kan derhalve ook als volgt
worden geschreven: .
n e t t o a c t i v a = e i g e n v e r m o g e n = b u d g e t [ 7 ] ' t-.»ii:'.*-.vr<*. '=.• •»••••«•:••••.

i

v • - '-•• ''

Onder 'budget' zou hier kunnen worden verstaan het doelvermogen van de onderneming
(het zogenaamde geprojecteerde eigen vermogen of 'rarger capi/a/'^). Dit is de roejfeomsrige omvang van ner e/gen vermogen van de onderneming wanneer alle budgetten
worden gerealiseerd. Maar de term 'budget' is meestal gerelateerd aan een bepaalde
periode en derhalve geen cumulatieve grootheid. Het budget is dan de voor een öepaa/de
periode re rea/i.yeren roename van «er eigen vermogen.
Ten aanzien van deze nieuwe dimensie, budget of doelvermogen, geldt dat:
1) re rea/iseren opörengsren (= begrote opbrengsten) nega/ie/worden aangemerkt (zij
vormen een budgetverplichting);
2) re rea/iseren teren (= begrote kosten) pojiN'e/ worden aangemerkt (zij vormen een
budgetrecht, de budgetruimte).
.
3;
• • :-v
Aangezien de begrote opbrengsten de begrote kosten meestal zullen overtreffen, wordt de
ÖMdgef per ia/do mer een negaf/e/ oedrag geopend. Dit saldo geeft als het ware het

Er wordt in hel vervolg steeds van uitgegaan dat een bepaald winstniveau wordt gebudgetteerd en derhalve dat
een bepaalde toename van het eigen vermogen is begroot. Hel doelgericht terugdringen van een bepaalde
verliesgevende positie kan hiertoe evenwel ook worden gerekend (met verwisseling van de tekens bij de betreffende
gelallen).
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contract weer dat voor de komende periode is aangegaan ten aanzien van een bepaald te
realiseren winstniveau.
De hiervoor gegeven regels ten aanzien van de budget-dimensie zijn geen ooe£/ng.srege/ls
ter verwerking van financiële feiten. Het gaat hierbij immers om het 'openen van de
rferde aïme/tf/i /n nef grootóoe*'. Het openen van het grootboek, zoals ook het afsluiten
van het grootboek, vormt een /orma/ife/f welke niet met behulp van regels behoeft te
worden verklaard.
Voor gereageerde opbrengsten en kosten geldt in de kolom 'budget' het volgende:
1) gerea/weerde opbrengsten worden posiï/'e/" aangemerfo (zijnde afnamen van de te
realiseren toename van het eigen vermogen en dus afnamen van budgetverplichtingen);
2) gerea/i'seerde te/en worden negaf/e/ aangemer&f (zijnde toenamen van de te realiseren toename van het eigen vermogen en dus afnamen van budgetruimte)".
We zullen thans, ten behoeve van de drie-dimensionale administratie, de eerder gegeven
boekingsregels bij toepassing van de twee-rekeningen reeksen-theorie herformuleren.
Hierbij worden (in de twee-dimensionale administratie) rwee io/ommcn onderscheiden en
wordt gebruik gemaakt van negaf/eve ge/a//en. Het zijn deze vanuit een wetenschappelijk
conceptmatig oogpunt belangrijke boekingsregels welke in het werk van //Vri ontbreken en
waardoor een brede toepassing wordt belemmerd.
1) £en deoe/fco/om voor ne/ regis/reren van m«rafi"ej m de netto acffva ('wealth') en dus
voor de samenstellende delen van het eigen vermogen. Het betreft hier de groofooeArefcemngen van de vermogensocsfandde/en.
2) £en credMo/om voor /ie/ reg/s/reren van mMta/j'ej m de omvang van nef e/gen
. t.^.i -..•m,-. . - . » , .
vermogen. Het betreft hier de vermogenjre&emngen.
De aangepa^/e ftoe/:ing5rege/5 vo/genj de /wee-re£en/ngen ree/aen-/neor/e i« een fvveeJiiri^
d/meni/ona/e adminü/raf/e luiden nu als volgt:
1) Een rekening van een vermogensöe.s/anddee/ wordt in de deoe/^o/om met een positief
getal ingevoerd wanneer het eigen vermogen'* toeneemt, respectievelijk in de debet•fïït'

" Gerealiseerde opbrengsten kan men aanmerken als 'negatieve begrote opbrengsten' en gerealiseerde kosten als
'negatieve begrote kosten'.
'* In plaats van 'eigen vermogen' kan men hier ook lezen 'netto actief. Maar omdat het centrale object van
administratie het eigen vermogen is, zijn alle boekingsregels hierop geënt.
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kolom met een negatief getal ingevoerd wanneer het eigen vermogen afneemt'^*.
2) Een vermoge/ure/:e«m£ wordt in de credi/A:o/ow met een positief getal ingevoerd wanneer het eigen vermogen toeneemt, respectievelijk in de creditkolom met een negatief
getal ingevoerd wanneer het eigen vermogen afneemt.
De tegenstelling in deze boekingsregels voor wat betreft de positieve en negatieve invoer
zorgt voor handhaving van het evenwicht in het grootboek respectievelijk tussen de debeten creditkolom.
i
In geval van een drie-dimensionale administratie zoals bij temporal triple-entry accounting
dient naast de debet- en creditkolom een derde kolom, rrebi/-fco/om, te worden gebruikt^*. In een temporal triple-entry accountingsysteem is de trebit-kolom de è«dgef£o/om waanVz de oHrwito/Mgen m de begro/e roename van «er e/gen vermogen worden
geadministreerd. Hierbij kan zowel sprake zijn van begrofe vermogenj£e.standde/en (zoals
ten aanzien van kas-, voorraad- en debiteurenposities) als van begrofe pos/fles voor
vermogensre&eningen (met name ten aanzien van opbrengsten en kosten)^'.
De boefongsrege/ voor de frebif-ifco/om is voor wat betreft de begrote vermogensbestanddelen tegengesteld aan de regel die geldt voor de gerealiseerde vermogensbestanddelen
(zie regel 1 hiervoor). Voor wat betreft begrote saldi op vermogensrekeningen is de
-.r;v
boekingsregel voor de trebitkolom tegengesteld aan de boekingsregel die geldt voor de
gerealiseerde vermogensrekeningen (zie regel 2 hiervoor). Een grootboekrekening waarop
mutaties in het te realiseren bedrag van een vermogensrekening worden geadministreerd,
wordt een begrofe vermogensrejfcemng, rarge/-re)ten/ng of bwdgefre^en/ng genoemd.
.•<]
Wanneer nu in een temporal triple-entry accountingsysteem naast samenstelling en
• .
omvang van het eigen vermogen ook begrote saldi van vermogensrekeningen worden
geadministreerd en derhalve o/i/w/jfc/te/ingen in de rea/isarie van de begrofe omvang van
/ie/ e/gen vermogen, dan komen er in het grootboek 3 soorten grootboekrekeningen voor en luiden de boekingsregels als volgt:
. . -••-,.,,•..
1) De gevolgen van een mutatie in een re&en/ng van een vermogensbesfanddee/ worden
in de de6efjfco/om met een positief getal ingevoerd wanneer het eigen vermogen
Desgewenst kunnen de vermogensbestanddelen worden onderverdeeld in positieve vermogensbestanddelen
(bezittingen) en negatieve vermogensbestanddelen (schulden). In dit geval zullen er drie boekingsrcgels bestaan.
'Trebit' is een samensmelting van 'tre' (voor drie) en 'bit' (voor deeltje). De fonetische overeenkomst met 'debet'
en 'credit' spreekt voor zich.
//"•! maakt geen onderscheid tussen begrote vermogens-bestanddelen en begrote posities op vermogensrekeningen.
'yin werkt uitsluitend met begrote posities voor vermogensrekeningen. Maar de dimensie 'budget' kan in het kader
van de financiële planning ook betrekking hebben op voonaadgrooihedcn zoals liquiditeits-, debiteuren- en voorraadposities.
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toeneemt, respectievelijk in de debetkolom met een negatief getal ingevoerd wanneer
het eigen vermogen afneemt.
2) De gevolgen van een mutatie in een vermogensre/:em>ig worden in de credi'f&o/om met
een positief getal ingevoerd wanneer het eigen vermogen toeneemt, respectievelijk in
de creditkolom met een negatief getal ingevoerd wanneer het eigen vermogen afneemt.
3) De gevolgen van een mutatie in een bwdgefre/cemng worden in de /reè/flfco/om met een
positief getal ingevoerd wanneer het eigen vermogen toeneemt (respectievelijk de te
realiseren toename van het eigen vermogen afneemt), en in de trebitkolom met een
negatief getal ingevoerd wanneer het eigen vermogen afneemt (respectievelijk de te
$.u*= :; !-7 i ' *v «'
realiseren toename van het eigen vermogen toeneemt).
Men kan hier spreken van een dne-raten/ngen reefcyen/neone zoa/s deze
fe/npora/ /np/e-en/ry accou/i/mg, dat wil zeggen: öuügef-geonenfeerde
In tabel 7.1 zijn de boekingsregels bij temporal triple-entry accounting volgens de drierekeningen reeksen-theorie nader gedetailleerd. Hierbij zijn de rekeningen van de
vermogensbestanddelen, de vermogensrekeningen en de budgetrekeningen onderverdeeld
in positieve en negatieve rekeningen. Positieve rekeningen van vermogensbestanddelen
betreffen de activa, negatieve rekeningen van vermogensbestanddelen betreffen posten
van het vreemd vermogen. Positieve vermogens- en budgetrekeningen hebben betrekking
op opbrengstrekeningen, negatieve vermogens- en budgetrekeningen hebben betrekking op
rekeningen van kosten.
, ctv ;' i.
•„•
:!•;"
:•<•••.
De gegeven boekingsregels zorgen voor handhaving van de gelijkheid in vergelijking [7]
en als zodanig ook voor gelijke tellingen van de debet-, credit- en trebitkolom. Aan de
hand van een eenvoudig voorbeeld zal nu de gegevensverwerking in een temporal tripleentry accountingsysteem nader worden toegelicht.
* • *•
,;;<!;••'
*"-••<;-'•
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Tabel 7.1 Gedetailleerde boekingsregels bij temporal triple-entry accounting.
mutatie in
betreffende
post

mutatie in de
omvang van
het eigen
vermogen

aantekening
in het
journaal

la.positief vermogensbestanddeel
(bijvoorbeeld kas)

Toename

Toename

Debet +

Afname

Afname

Debet -

lb.negatief vermogensbestanddeel
(bijvoorbeeld crediteuren)

Toename

Afname

Debet -

Afname

Toename

Debet +

2a.positieve vermogensrekening
(bijvoorbeeld huuropbrengsten)

Toename

Toename

Credit +

Afname

Afname

Credit -

Toename

Afname

Credit -

Afname

Toename

Credit +

3a.positieve budgetrekening
(bijvoorbeeld te realiseren huuropbrengsten)

Toename

Afname

Trebit -

Afname

Toename

Trebit +

3b.negatieve budgetrekening
(bijvoorbeeld te realiseren loonkosten)

Toename

Toename

Trebit +

Afname

Afname

Trebit -

2b.negatieve vermogensrekening
(bijvoorbeeld loonkosten)

•!£>•'.••!

7.4.2 De verwer&Z/zg van gegevens /n een fempora/ rnp/e-enfry

Veronderstel dat een bedrijf over 100 actief beschikt, 50 in kas en 50 aan goederen.
Hiervan is 40 aan te merken als eigen vermogen (reserves) en 60 als vreemd vermogen.
Voor de komende budgetperiode is een omzet begroot van 50 bij een bedrag van 30 aan
kosten. Het doe/vermogen is in dit geval te berekenen door de aanwezige reserves te
verhogen met de èegro/e omzet ad 50 minus de begrote kosten ad 30. Het doelvermogen
wordt dan 40 + 50 - 30 = 60. In de kolom 'budget' wordt allereerst dit doelvermogen
ingevoerd. Op basis van de verstrekte gegevens kan nu het grootboek als volgt worden
geopend (zoals ook bij dubbel boekhouden is dit feitelijk het overschrijven van de openingsbalans):
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Tabel 7.2 Openingsbalans bij temporal triple-entry accounting.
netto acr/va
j (debet)

e(ge« vermogen
(credit)

Kas

50 Reserves

Goederen

' - " - •

- ' • - •

(trebit)
40

Doelvermogen

60

50

Begrote omzet

-50

Vreemd verm.

-60

Begrote kosten

30

totaal

40

40

40

Zoals eerder is aangegeven, wordt in de kolom 'budget' de begrote omzet als een negatief
bedrag ingevoerd, respectievelijk worden de begrote kosten als een positief bedrag ingevoerd.
, ,. , .,„.. .„. .... „„„,.,.-.,.,,
Wanneer vervolgens omzet wordt gerealiseerd, stel 15 per kas waarbij de afgeleverde
goederen een kostprijs hebben van 10, leidt dit tot de volgende aantekening in het

Tabel 7.3 Journaalverwerking bij temporal triple-entry accounting van een contante verkoop.

netto activa (kas)
netto activa
(goederen)

15
-/- 10

eigen vermogen (verkoopresultaat)

5

budget

15

-•.:

S

(te realiseren omzet)
budget

-/- 10

{,.' ,-jv«';.~i' . :,o ;i-

(terealiserenkosten)
totaal

5

5

5

Gebruik makend van de drie-rekeningen reeksen-theorie is deze aantekening als volgt te
verklaren:
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1 Kas, zijnde een positief vermogensbestanddeel, neemt toe. Omdat hiermee het eigen sü
vermogen toeneemt^, wordt in de debetkolom een positief bedrag ingevoerd (+15). »i
2 Goederen, zijnde een positief vermogensbestanddeel, neemt af en hiermee neemt ook
het eigen vermogen af. Hiervoor wordt in de debetkolom een negatief bedrag inge- ?f
voerd (-/-10).
3 Door het verkoopresultaat, zijnde een boeking op een positieve vermogensrekening, *r
neemt het eigen vermogen toe. Hiervoor wordt in de creditkolom een positief bedrag *
ingevoerd (+5).
4 Doordat een deel van de begrote omzet - zijnde een boeking op een positieve budgetrekening waarvan het saldo is afgenomen - is gerealiseerd, is het eigen vermogen
'i
toegenomen (respectievelijk is de te realiseren toename van het eigen vermogen
*' j
afgenomen) waarvoor in de trebitkolom een positief bedrag wordt ingevoerd (+15).
5 Doordat een deel van de begrote kosten - zijnde een boeking op een negatieve budgetrekening waarvan het saldo is afgenomen - is gerealiseerd, is het eigen vermogen
afgenomen (respectievelijk is de in het resterende deel van de budgetperiode te £&&•.;
realiseren toename van het eigen vermogen toegenomen) waarvoor in de trebitkolom
een negatief bedrag wordt ingevoerd (-/-10).
Bij het aankopen van een nieuwe machine, stel voor 20 per kas, is de aantekening in het
journaal bij temporal triple-entry accounting als volgt:
i;.;^:
- /; ., =
Tabel 7.4 Journaalverwerking bij temporal triple-entry accounting van de aankoop van een
machine.

. - j^.i

netto activa (machines)
netto activa (kas)

20
-/-20

eigen vermogen
budget
totaal

0

0

0

In dit geval zijn uitsluitend rekeningen van vermogensbestanddelen in het geding en
derhalve wordt uitsluitend de debetkolom gemuteerd. Enerzijds, door de toename van de
machines (positief vermogensbestanddeel), neemt het eigen vermogen toe waarvoor we
een positief bedrag ingeven. Anderzijds, door de afname van de kas (positief vermogensWanneer de journaalpost
K a s

'
- • . - • - , .

'
. - • . . , -

"•"
. . . . . . . . .

. . - : . , : . . -

Aan Eigen vermogen
wordt gemaakt, komt de toename van het eigen vermogen ten gevolge van de toename van de kas vanzelf tot
uitdrukking.
.
. . .

I
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bestanddeel), neemt het eigen vermogen af waarvoor we een negatief bedrag in de debetkolom ingeven.
Bij het per kas betalen van 3 voor onderhoudskosten, is de aantekening in het journaal:
Tabel 7.5 Journaalverwerking bij temporal triple-entry accounting van een betaling voor
onderhoudskosten.

netto activa (kas)

-A3
-/-3

eigen vermogen (kosten)
budget
(begrote kosten)

totaal

7-3

-/-3

-/-3

-/-3

Door de afname van de kas (positief vermogensbestanddeel) neemt het eigen vermogen af
waarvoor we in de debetkolom een negatief bedrag (-/-3) ingeven. Door de betaling van
onderhoudskosten (negatieve vermogensrekening) neemt het eigen vermogen af waarvoor
we in de creditkolom een negatief bedrag (-/-3) ingeven. Bovendien neemt door realisatie
van een deel van de begrote onderhoudskosten (een negatieve budgetrekening waarvan
het saldo afneemt) het eigen vermogen af respectievelijk de in het resterende deel van de
budgetperiode te realiseren toename van het eigen vermogen toe waarvoor we in de
trebitkolom een negatief bedrag invoeren (-/-3).
Stel dat door nieuwe beschikbare gegevens het doelvermogen wordt verhoogd met 5,
bestaande uit 10 aan omzet en 5 aan kosten. In dit geval dienen uitsluitend budgetrekeningen te worden gemuteerd. In de trebitkolom voegen we aan het doelvermogen 5 toe
(+5). Het saldo van de rekening 'Begrote omzet' (een positieve budgetrekening) neemt
toe waarvoor we in de trebitkolom -/-10 ingeven. Het saldo van de rekening 'Begrote
kosten' (een negatieve budgetrekening) neemt eveneens toe waarvoor we in de trebitkolom +5 ingegeven. De aantekening in het journaal van de budgetrevisie is dan:

'.-J
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Tabel 7.6 Journaalverwerking bij temporal triple-entry accounting van een budgetrevisie.

5

doelvermogen

-/- 10

budget
(begrote omzet)
budget
.,..» .-.-•.
(begrote kosten)

r.

-ji-!..

0

totaal

,•• -,>

5

0

0

Na verwerking van bovengenoemde vier financiële feiten ziet de (voorlopige) eindbalans
er als volgt uit:
Tabel 7.7 (Voorlopige) Eindbalans bij temporal triple-entry accounting.
(debet)

(credit)

Kas

42

Reserves

Goederen

40

Machines

20

Vreemd verm.
totaal

'

" "'*"

"'

(trebit)
40

Doelvermogen

65

Verkoopres.

5

Begrote omzet

-45

Onderhoud

-3

Begrote kosten

22

-60
42

42

42

7.4.5 //er /?w<igef, ee/i derde d/
Tot zover lijken er weinig problemen te bestaan met temporal triple-entry accounting.
Uit de aangepaste vergelijking [6] volgt dat
heden = toekomst [8]
Betekent deze gelijkheid dat
1) de toekomst volledig wordt verklaard uit het heden?
o f

-.-,;.-•
.^ ^•:';'"^,

;;

2) dat het heden volledig wordt verklaard uit de toekomst?
Het laatste is onmogelijk^ maar ook de eerste betekenis kan niet aan de bedoelde
gelijkheid worden gegeven. Het heden is immers gemeten per een bepaald ///dto/p en dit
heeft niet de potentie iets te verklaren (explanans te zijn), maar kan hoogstens het
Zoals ouders (heden) aan kinderen leven kunnen schenken (toekomst), is dit omgekeerd niet mogelijk.
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voorwerp van analyse zijn (explanandus)^*. By rewipora/ frip/e-enfry acco«n/j«g
deWta/ve n/er (dar w// ze^e/i: /n r/ieoreri.Jc/i-vveren.scna/?/?e///£ opz/c/irj worden
van drie-d/mens/ona/e accounrmg. Eerder is temporal triple-entry accounting het fweeTOÖÖ/ roepatten van dutóe/ öoeWiowden: het verleden wordt simpelweg in de toekomst
gespiegeld waarbij alleen het teken is veranderd. Dit laatste komt tot uitdrukking in de
openingsbedragen: toekomstige opbrengsten worden negatief en toekomstige kosten worden positief geopend^. De 'spiegeling' is ook waarneembaar aan de gehanteerde
boekingsregels (zie tabel 7.1): de boekingsregel voor vermogensrekeningen (rij 4 en 5) en
de boekingsregel voor budgetrekeningen (rij 6 en 7) zijn in elkaar gespiegeld^. Een
nieuwe dimensie zou betekenen dat de derde dimensie op een zelfde wijze aan de tweede
dimensie is gerelateerd zoals de tweede dimensie aan de eerste dimensie. Dit betekent
bijvoorbeeld een relatie zoals die bestaat tussen de eersre en rweede a/ge/e/de van een
variaèe/e. In d(/Jerentt'a/ triple-entry accounting wordt deze gedachte nader uitgewerkt
(zie paragraaf 7.5)^. Bij temporal triple-entry accounting verhoudt de derde dimensie
zich tot de eerste dimensie op precies de zelfde wijze als de tweede dimensie zich tot de
eerste dimensie verhoudt. De 'spiegeling' betekent dat er geen volledig nieuwe dimensie
is toegevoegd of anders gezegd: er vindt binnen temporal triple-entry accounting geen
verdieping plaats. Dit uit zich in het feit dat niet of nauwelijks nieuwe grootboekrekeningen worden toegevoegd voor het administreren van de derde dimensie 'budget'. De
uitbreiding van enkel boekhouden naar dubbel boekhouden betekende dat een geheel
nieuwe groep rekeningen in het grootboek werd geïntroduceerd (de vermogensrekeningen). Voor een echte nieuwe derde dimensie zal een zelfde revolutionaire ontwikkeling
nodig zijn. Budgetrekeningen zoals die worden gebruikt in temporal triple-entry accounting en vermogensrekeningen zijn feitelijk de zelfde rekeningen (alleen het teken is

** Feitelijk is de vergelijking 'hcden=toekomst' dimensionaal heterogeen. Zie ook voetnoot 15.
^ Indien van toepassing worden toekomstige positieve vermogensbestanddelen negatief en toekomstige negatieve
vermogensbestanddelen positief geopend.
*' De boekingsregels voor respectievelijk positieve en negatieve budgetrekeningen zijn omgekeerd aan de
boekingsregcls voor respectievelijk positieve en negatieve vermogensrekeningen. Bij de eerste twee dimensies,
samenstelling en omvang van hel eigen vermogen, ligt dit anders. De boekingsregels voorrespectievelijkpositieve
en negatieve vermogensbestanddelen zijn de zelfde als die voor respectievelijk positieve en negatieve vermogensrekeningen.
" Bij toepassing van enkel boekhouden wordt indirect, via administratie van de samenstellende delen, de omvang
van het eigen vermogen gemeten. Dit kan slechts op bepaalde momenten (bij het opmaken van de balans). Bij
dubbel boekhouden worden ontwikkelingen in de omvang van het eigen vermogen direct geadministreerd zodat
continu de omvang van het eigen vermogen kan worden gevolgd. Men kan in dit verband stellen dat de eerste
dimensie is 'omvang' en de tweede dimensie 'onnviWe/i'/igen in d> omvang'. Administratie van een derde dimensie
geeft dan een beeld van de 'onrtviWe/ingen in de onfwitóe/ing van de omvang'. Hierbij gaat het om ontwikkelingen
in resultaatposten. De budgetdimensie zoals die in temporal triple-entry accounting wordt geadministreerd, geeft
evenwel op deze laatste ontwikkelingen geenszins zicht.
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gewijzigd). Zowel in de credit- als trebitkolom worden mutaties in de omvang van het "••'>
eigen vermogen geregistreerd^.
De conclusie van het voorgaande is dat 'heden' en 'verleden* m'er de gronddimensies zijn
van het dubbel boekhouden en derhalve dat 'toekomst' feitelijk niet als derde dimensie
kan fungeren^. Temporal triple-entry accounting is geen zuivere vorm van drie-dimensionale accounting. In temporal triple-entry accounting wordt het dubbel boekhouden twee
keer toegepast: (1) op het heden en het verleden en (2) op het verleden en de toekomst.
Dit betekent overigens niet dat temporal triple-entry accounting geen enkele betekenis
heeft. Afhankelijk van de informatiebehoeften van de gebruikers kan een dergelijk
téi
systeem een bepaalde informatieve waarde hebben.
rj-: Hf, .o; <c^;.! i
••--••".

7.4.4 7empora/ fnp/e-ewfry accoM/iïmg erc budgettermg
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Buage/tere/i is een proces waarbij berekeningen worden gemaakt van de gevolgen die de
uitvoering van bepaalde plannen met zich brengt. Budgetten zijn streefcijfers die tot doel
hebben de bedrijfsmedewerkers te motiveren tot het realiseren van de bedrijfsdoelstellingen (S/ommaert ef a/, 1993:11,232).
In temporal triple-entry accounting kan gebruik worden gemaakt van de in de budgettering toegepaste begrotingstechnieken. Maar tussen temporal triple-entry accounting en budgetteren bestaat toch een aantal verschillen. Niet alleen geschiedt de budgettering nog
vaak &rtracomp/aoe/ terwijl temporal triple-entry accounting een intracomptabele activiteit
is, maar ook is de budgettering functiegericht terwijl triple-entry accounting franracriegeric/if is. Bovendien vindt de budgettering vaak plaats op slechts enkele deelgebieden
(sommige afdelingen) terwijl triple-entry accounting een /ofaa/ omvaMend systeem is.
Budgettering is een proces waarbij de me/ue/i/'&e /actor (met name ten aanzien van de
mofivaf/e) van groot belang is. Het gaat bij budgetteren om het effectief en efficiënt
coördineren van de over diverse personen en afdelingen verdeelde activiteiten welke
nodig zijn voor het realiseren van de bedrijfsdoelstellingen. Temporal triple-entry accounting is daarentegen in hoofdzaak een technisch-administratief gebeuren, het is meer
accounting dan'control'.
. ^ ...
..-n <!. rn« =^a ^«-.
:>
Tot slot geldt dat temporal triple-entry accounting, door dat het transactiegericht is, een
continu proces is. In het systeem wordt slechts dan tot een aantekening overgegaan,
wanneer aan de hand van een boekingsdocument ondubbelzinnig kan worden vastgesteld

Het is immers per definitie zo dat wanneer de huidige omvang van het eigen vermogen muteert, bijvoorbeeld
door kosten en/of opbrengsten, ook de tegrofe (toename van de) omvang van het eigen vermogen verandert
De onmogelijkheid om hel temporal triple-entry accountingsysteem op een logische en consistente wijze uit te
breiden naar een vierdimensionaal systeem, bevestigt de wankelijke theoretische basis van dit systeem.

139

7 Winstkrachten en ontwikkeling winstcapaciteit

dat een budgetrekening dient te worden gemuteerd. Er dient derhalve een reële transactie
of gebeurtenis te hebben plaatsgevonden. Budgettering is de (subjectieve) inschatting van
de toekomstige geldelijke effecten van verwachte (trans)acties en/of bepaalde gebeurtenissen. Het inschatten van deze effecten casu quo het bijstellen van de verwachtingen hieromtrent vindt in de praktijk meestal op gezette tijden en derhalve discontinu plaats^.
In tabel 7.8 zijn de verschillen tussen temporal triple-entry accounting en budgettering
nog eens samengevat.
-. . . . .
.-.
Tabel 7.8 Temporal triple-entry accounting versus budgettering. ' -

-

•: ;>Ji: •'-, A,

fewipora/ rr/p/e-e«rry accoM/umg
intracomptabel

(vaak) extracomptabel

totaalsysteem

(vaak) op deelactiviteiten toegepast

transactiegericht

functiegericht

administratief-technisch
(accounting)

.
"

,- - '

continu proces,
op basis van reële transacties

mens-geörienteerd
('control')
discontinu proces,
op basis van begrote
transacties

7.5 Differential triple-entry en momentum accounting
7.5.7 De d/me/w/es m <#//erenfta/
Netto-activa zijn /ydj/jpgroo/Zierfen o/ voomzadgroof/ieden. Netto-activa worden geadministreerd op rekeningen van vermogensbestanddelen. Deze rekeningen geven de samenstelling weer van het eigen vermogen (bezittingen en schulden) per een bepaaW momew/
in /ief Zieden. Daarentegen zijn vermogensrekeningen, de rekeningen waarop ontwikkelingen in de omvang van het eigen vermogen worden geadministreerd, /i/dva&groof/ieden o/
.y/roomgroo//ieden. Deze beschrijven hoe het eigen vermogen in het ver/ederc is opgebouwd. Vergelijking [4] 'netto activa=eigen vermogen' en vergelijking [5] 'heden=verleden' kunnen dan ook als volgt worden geschreven:
ó voorraad = stroom [9]

' ° 'Revolving budgeting' is een voorbeeld van een vorm van budgetteren waarbij ook de budgetten regelmatig
worden bijgesteld.
v - • ; * ' .
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town voorraadgroofneden en sfroomgroo/neden is de
van Zier duftöe/ fto^«o«den (//in, 1986:746; 1989:43). 'Stroming' betekent
een verandering in voorraad zoals die tussen twee momenten is vast te stellen. Wanneer
de voorraad con/inn zou veranderen, ontstaat een stroming waarvan de intensiteit
(snelheid) op enig moment kan worden gemeten als de (wiskundig) « r j / e a/ge/eide^.
In accounting-opzicht is dit de winstcapaciteit zoals die per een bepaald tijdstip bestaat,
de wiVtfttne/neid of 'j'ncome momen/Mw'. Bij een winstsnelheid van '300 per maand' is de
winst na een maand in principe 300.
!,.*:'V"-.>?i"'i , 1 : > • • ' * • . ; • • . . ^ - • „ • . • f ; - i : ; ï , - . ; S t « S Ó ^ > : - * i » S v . ^ " - ' - --*'•»,
-:.'•?. .*? " •.•/.•> •*+;/!:.'•;.t;V;: j # s ^ . . - . .-•-•••. "••- •.-

Wanneer

• » . ' " - ^ • ' ">s<:fï;s:''. •'!""•'

ï n n ^ s f a ^ v

1) in het enkel boekhouden (in principe uitsluitend) hoeveelheden voorraad worden
geadministreerd en
2) in het dubbel boekhouden naast voorraad- ook stroomgrootheden (kosten en opbrengsten) worden geadministreerd en
• " '• -^'-'*'f•••"•->••• '•'"*•• '- ' ' "'
3) een voorraad overgaat in een stroming (wanneer de voorraad continu verandert)
waarvan de intensiteit kan worden gemeten door de eerste afgeleide ervan te bepalen,
komt de vraag aan de orde: Bestaat er in dit verband ook een /weede a/ge/eide en wat is
hiervan de betekenis?
*•
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In de wis- en natuurkunde werkt men al sinds Newton met eerste en tweede afgeleiden,
zijnde manieren om stroming tussen twee punten te beschrijven. Maar wat zou een
afgeleide van de winstsnelheid betekenen?
De afgeleide van de winstsnelheid kwantificeert veranderingen /n de w/n^tene/neid,
genoemd impw/sen. Deze impliceren veranderingen m reJM//aütf/?o.ï/en welke tot stand
komen onder invloed van winj/jfcracnfen. Wanneer de invloed van een winstkracht wordt
uitgedrukt als een verandering in de winstsnelheid, is sprake van een 'groe/jfcracnf',
'acce/erator' of '/orce'. Bij een 'groeikracht' van '50 per maand' is de winstsnelheid na
een maand in principe met 50 toegenomen. Uitgaande van een winstsnelheid per het
begin van de eerste maand van 300, is de winstsnelheid per het eind van de eerste maand
derhalve 350 en per het eind van de tweede maand 400. In de eerste maand is de
gemiddelde winstsnelheid 325. Wanneer deze winstsnelheid inderdaad wordt gerealiseerd,
is de winst in de eerste maand 325. De gemiddelde snelheid in de tweede maand is 375
welke bij realisatie leidt tot een winst in deze maand van 375. Aldus geeft de groeikracht
een volledige verklaring voor de mMfafie in de winsf, dit is de ontwikkeling in de
ontwikkeling van de omvang van het eigen vermogen.
Het concept waarbij veranderingen in resultaatposten worden geanalyseerd, bestaat reeds
in de management accounting: de verïc/n//enana/y.se. Maar, deze verschillenanalyse wordt
Dit is voor accountingdoeleinden steeds een (yrfafgeleide. De eerste afgeleide geeft dan aan hoe de afhankelijke
variabele (de winst) verandert wanneer de factor tijd met 1 toeneemt.
•
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meestal slechts op bepaalde items en extracomptabel uitgevoerd^. De verschillenanalyse maakt derhalve geen integrerend onderdeel uit van het bestaande administratieve systeem. Bovendien worden in geval van differential triple-entry accounting de verschillen
geadministreerd op het moment dat de oorzaken ervan (winstkrachten) zich manifesteren.
Bij de conventionele verschillenanalyse wordt ex post gezocht naar een verklaring voor
de geconstateerde verschillen. Aldus treedt er een time-lag op in de gegevensverwerking
en informatievoorziening.
:':fv,-^tö u-.i ..•v.-vv.v'^••i»;V-'*-' • "• rW .
Aan een bepaalde mate van verandering, rekening houdend met de periode waarin deze
verandering heeft plaatsgevonden, kan in de accounting een eenduidige betekenis worden
toegekend. Zoals we gezien hebben, is de vermenigvuldiging van de factor 'tijd' en
'winstsnelheid van het eigen vermogen' gelijk aan de winst over de in ogenschouw
genomen periode. Een winstsnelheid van '300 per maand' geeft over een jaar een winst
van 300 x 12 = 3.600 (de tijd-integraal). De berekening veronderstelt een corttfan/e
winstsnelheid.

• <• ; - , u , i ^ , , ; > . . , - < „ : v - L - ; . Ï&.ST,«SSV--'I
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Een 'force' van '15 per maand per maand' geeft over een jaar een toename van de
winstsnelheid met 15 x 12= 180. Bij een aanvangswinstsnelheid van 300 is de winstsnelheid per het einde van het jaar 480. De gemiddelde winstsnelheid over het jaar is in dit
geval {(300 + 480)/2=} 390 per maand en bij realisatie hiervan is de winst over het
betreffende jaar 12 x 390= 4.680. In vergelijking met de situatie van constante winstsnelheid levert dit een wmffcftj^erenrfe op van (4.680 - 3.600= 1.080). Deze differentie, een
verandering in de verandering van de omvang van het eigen vermogen^, kan volledig
worden verklaard door het verschil in gemiddelde winstsnelheid in beide situaties: 12 x
(390 -300=) 1.080. //ïn' noemt het administratieve systeem waarin dergelijke differenties
^
kunnen worden verantwoord 'dij^ren/ia/ rrip/e-enfry
Voordat we het systeem van differential triple-entry accounting verder zullen uitwerken,
is het zinvol kort terug te zien op een aantal belangrijke ontwikkelingen dat zich in de g
•scniedems van de nafMurifcunde heeft voorgedaan. Het eerste gedrukte boek over dubbel
boekhouden is van Pario/i en dateert uit 1494. Derhalve heeft Pado/j geen gebruik
kunnen maken van de inzichten van bijvoorbeeld G<z///e< en Newton. Dit zou kunnen
•" Een aantal verschillenanalyses wordt intracomptabel uitgevoerd. In dit verband zijn bekend de Z-figuren en
dubbele Z-figuren.
^ Men kan hier stellen dat 'de groei van het eigen vermogen groeit' en aldus is een groei/ocfor ('force') aanwezig.
Met name in de algemene economie is men gewend aan dergelijke 'versnellingsmechanismen' (zo spreekt men over
'de groeivoet van de bevolking').
" Een soortgelijk vraagstuk als hiervoor is geschetst, doet zich voor bij het informeren over de omwikkeling van
een schaakwedstrijd. Men informeert over 1) de totaalüjd (als tussentijd), 2) de verandering in de lotaalüjd zijnde de
rondetijd (cen differentie van Ie orde) en over de verandering in de rondeüjd (een differentie van de tweede orde).
Gegevens over verandering in rondeüjden zijn vaak het meest informatief bij hel beoordelen van de mogelijke
eindtijd. In deze vergelijking is de totaaltijd als tussentijd de actuele omvang van het eigen vermogen, de rondeüjd
de periodewinst en de verandering in de rondelijd de verandering in de winst per periode.
v . ,- • ;- •
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impliceren dat het model van Pacio/i is gebaseerd op het wereldbeeld van
In wetenschappelijk opzicht is het in elk geval interessant na te gaan hoe het accountingmodel er zou uitzien indien rekening wordt gehouden met de moderne natuurkundige
inzichten. De natuurkunde bestudeert immers van oudsher bewegingen van voorwerpen.
Inzicht in de hierbij toegepaste procedures kan van belang zijn voor de accounting omdat
feitelijk ook de accounting beweging in de zin van processen beschrijft.

7.5.2 fie.sc/ir//vmg varc bewegmg e/i ifcrac/tf m rfe nafwMrJtwnde en de
ries voor de accoMrtfmg; z/i/e/tti/zg
*'; v?i;?-«-r* «fart 'ate'-.Jfei'»* «-

3$

Een bedrijf kan men bezien als een object dat op weg is naar een bepaald doel. Dit doel
kan worden uitgelegd als een bepaalde mate van winstgevendheid, een bepaald marktaandeel, een bepaald omzetniveau, enzovoort. In de accounting beschrijven we feitelijk de
periodieke beweging ('afgelegde weg') van het bedrijf op weg naar de realisatie van deze
d o e l s t e l l i n g ( e n ) . ga^--;•»'";••.'••!<?&.-:*" * - ' R a V ^ ^ * 4 - S ^ « f - 5 s « : ; . s . - ^ a : U s - ^ a ^ « « ^

<"v-w

In de natuurkunde onderzoekt men bewegingen (of de rust) van stoffelijke lichamen en de
oorzaken van deze bewegingen (of die rust) in de fneoref/scne wtecnan/ca. Binnen de
theoretische mechanica worden onderscheiden: *^r- ' * i^-c- - '*-k'; rv^-v-vv^ <' » '^
1) de fonemaftca of bewegingsleer, waarin de bewegingen worden geanalyseerd zonder
de oorzaken hiervan te onderzoeken;
2) de dynam/ca of krachtenleer. De dynamica wordt ingedeeld in (1) de staf/ca of
evenwichtsleer en (2) de fcmef/ca waarbinnen de bewegingen in verband met hun
oorzaken worden bestudeerd.
Als zodanig bestaat er voor wat met name de klassieke mechanica betreft 'van nature'
een bepaalde mate van overeenkomst tussen de natuurkunde en de accounting-^. Door

Voor deze veronderstelling is geen bewijs geleverd, ftuio/i's uiteenzetting over dubbel boekhouden is echter
tevens een beschrijving van de geest van zijn tijd, zoals debet en credit kunnen worden verklaard uit het vermijden
van negatieve getallen. Ten //ave merkt in dit verband op: "Zo zijn er vele vragen, die slechts beantwoord kunnen
worden, indien de geest van de tijd mede in de verklaring wordt betrokken" (fen //ave, 1973:12). Het ligt derhalve
niet voor de hand dat /"acio/i een ander dan het toen heersende beeld van /4ri«ofe/es over hemelse en aardse
bewegingen, (bewust dan wel onbewust) heeft toegepast in 'zijn' dubbel bockhoudmodel.
Overigens verwijst Pacio/i' wel naar i4wro/e/ei als hij hem in hoofdstuk 1, wanneer facio/i de 'restanten' beschrijft
van dingen die veranderen, 'de filosoof noemt. Hel gaat hierbij om het concept van kapilaalhandhaving (//er/ia/iaezE«eve, 1993:12).
Misschien is het in dit verband dan ook niet verwonderlijk dat r/nèergen, de in het buitenland zo veelvuldig geciteerde Nederlandse econoom en Nobelprijswinnaar, in eerste instantie fysica (aan de Universiteit van Leiden bij
Efo-en/esf) en niét economie had gestudeerd. 7mte/-£en is vooral bekend geworden als de grondlegger van het stelsel
van nationale rekeningen (welke feitelijk ook bewegingen of 'stromen' beschrijven).
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in de historie van de klassieke mechanica te duiken, komen deze parallellen aan het licht
De van toepassing zijnde accounting-implicaties zullen op de plaatsen waar dat het meest
logisch is, aan de orde worden gesteld.

7.5 J £rt£e/e /loo/tf/Z/nen va/z de ortfwiMe/mgen //i de

Volgens >4n^ore/ej (384-322 voor Chr.), leerling van P/afo, stond de aarde in het
centrum van het heelal. De planeten bewogen in harmonische cirkels rond de aarde. Deze
bewegingen waren vergelijkbaar met het inwendige van een klok: gestaag en voorspelbaar. Bewegingen van voorwerpen ontstonden omdat en totdat er een kracht op werd
uitgeoefend. Derhalve was de aanwezigheid van een kracht ('force') voorwaarde voor
beweging. De vier fundamentele elementen van de natuur (vuur, lucht, water en aarde)
hadden alle een natuurlijke plaats-". Wanneer een element zich op zijn natuurlijke plaats
bevond, bleef het in rust. In het andere geval had het element de neiging ('potentia') naar
zijn natuurlijke plaats terug te keren. Tot ver in de middeleeuwen hield het beeld van
Arisfo/e/es stand.
Volgens Co/?ermc«.r (1473-1543) was de zon het middelpunt van het heelal. De aarde en
alle overige planeten bewogen in cirkels om de zon heen-'®.
Afep/er (1571-1630) bouwde voort op de ideeën van Copern/cMJ^. Na vele waarnemingen en eindeloze wiskundige berekeningen kwam Kep/er tot de conclusie dat de bewegingen van planeten in eenvoudige mathematische termen konden worden beschreven.
Volgens Kep/er bewogen de planeten zich in ellipsvormige banen rond de zon. Met
fop/er is er een scheiding ontstaan tussen natuurkunde, religie en menswetenschappen
(Sc/io/fes, 1991:59). Voor het verklaren van de verschijnselen werd God ineens overbodig.

•" //ïri verwijst slechts sporadisch naar de mogelijke invloed van ontwikkelingen in de natuurkunde op een
herconceptualisering van de accounting (1982:20-21). Voor een goed begrip van de (on)mogelijkheden hierbij is
evenwel een verdere gerichte verdieping in de natuurkunde mijns inziens van groot belang.
" De laagste plaats was voor de aarde, net daarboven hoorde het water thuis, daarboven (omdat deze lichter was)
lucht. Vuur, waarvan de vlammende tongen door de lucht konden schieten, bezette de hoogste plaats.
" Deze stelling van Coper/uciu kon in religieuze kringen, waar de perfectie van de schepping inhield dat de aarde
het middelpunt van de natuur moest zijn, niet worden verteerd. Het werk van Copermcuj is daarom lange tijd
genegeerd. Voor zijn ketterse stelling werd Copernicus evenwel niet, zoals zijn voorganger Giardo Bruno, naar de
brandstapel gevoerd.
" fop/er was een leerling van de beroemde Deense sterrenkundige 7>eno flra/ie (1546-1601) die een soort tussenstandpunt had ingenomen ten aanzien van Arwjo/e/es en Copernicus. Brane is vooral bekend geworden als
constructeur van sterrenkundige instrumenten. Kep/er heeft hiermee uiteindelijk zijn befaamde wetten kunnen
afleiden.
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» (1564-1642) richtte als eerste een telescoop op het heelal. Hij ontdekte de manen
van Jupiter die rond Jupiter draaiden. Hiermee stond onomstotelijk vast dat het niet de
aarde kon zijn die het middelpunt vormde van alle bewegingen van de hemellichamen.
Het beeld van /Irafofe/es werd definitief verworpen en de wetenschap van de mechanica
ontwikkelde zich. Het zoekproces naar een allesomvattende verklaring voor de natuurverschijnselen die zich voordeden, kreeg hiermee een andere wending. Ga/»7e/ stelde dat de
afstand (va/oeweg/ng) over opeenvolgende gelijke tijdsintervallen evenredig zou zijn met
de oneven getallen, dat wil zeggen, na 1 tijdsinterval is 1 afstandseenheid afgelegd, in het
2e tijdsinterval worden 3 afstandseenheden afgelegd (cumulatief 4), in het 3e tijdsinterval
worden 5 afstandseenheden afgelegd (cumulatief 9), enzovoort. Berekend vanaf het
vertrekpunt bedraagt de gem/dde/de s/je//zeid, gemeten als de afgelegde afstand gedeeld
door het aantal tijdsintervallen (verstreken tijd), respectievelijk 0, 1,2, 3, enzovoort.
Ga/iÏ£< reageerde hiermee op een beschrijving van de (val)beweging door Leonardo Da
Vïnci (1452-1519), vriend van Lucas Pacio/j. Da Vmci stelde dat de gemiddelde snelheid
berekend vanaf het vertrekpunt zou verlopen als 0, 1, 114, 2, 2'/i, 3, enzovoort. De
empirie heeft aangetoond dat de beschrijving volgens Da Vmd onjuist is en GaWei' de
valbeweging op correcte wijze heeft weergegeven^. Wanneer de a/ge/egde weg (afstand) wordt weergeven door w en de tijd door r, dan geldt: w(t). Dit betekent dat de afgelegde weg een functie is van de verstreken tijd. Wanneer we het verband tussen afgelegde weg en tijd zoals door Ga//7ej opgesteld en in een formule weergeven, krijgen we:
w(t)=ct*

[10]
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Wanneer t=l geldt dat w(l)= c. Derhalve stelt c voor de numerieke waarde van de
afgelegde afstand na één seconde val. De seconde is de standaardeenheid waarin de tijd
wordt gemeten.
De gew/dde/de 5ne/óe/d v in het fi/ds/n/erva/ t ' - t kan nu als volgt worden bepaald:
w(t')-w(t)
V=

-..
[ 1 1 ]
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De ^ne/ne/d op een zeiter ///dï^p kan worden bepaald door het tijdsinterval naar 0 te laten
naderen. Na een hele korte tijd die we n noemen, bedraagt de afgelegde weg:
•'• • • >
• '
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w(t+h) =

Da Vinci's beschrijving van de valbeweging was weer een reactie op beschrijvingen van onder meer ,4/fterf van
Saxony en Nico/e Oesme. Van 5axony veronderstelde een rechtevenredig verband lussen afgelegde afstand en
snelheid terwijl Or«m€ een rechtevenredig verband veronderstelde lussen tijd en snelheid.
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Aldus bedraagt de gemidde/de snelheid in het tijdsinterval A:
w(t+h) - w(t)
v=

[12]

-•-! r-s?v j.^:"UV<f- .cv.' U

Dit kan worden herschreven als:
c(t^+2th+h^) - et*
v=

2cth + ch*
=

= 2ct + ch

Wanneer /i nadert tot nul, geldt:

?*»;• . ,* s«u-•<.'^

v=2ct
Anders gezegd: de swe/Zie/d o/? fi/Vfaftp t is gelijk aan de eeme (nyd^a/ge/eide van de
afgelegde weg:
^ .^,,
d(w)
d ( t )
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Wanneer we de formule voor de afgelegde weg dij^eren/Zëren naar de tijd, krijgen we:

= 2ct.
d(t)
Zoals hiervoor afgeleid, is dit de snelheid op tijdstip f.
De verandering in de afstand (of positie) is een snelheid, de verandering in de snelheid is
een verjHe//mg of acce/erarie.
De versnelling op een bepaald tijdstip kan analoog aan de snelheid worden bepaald door
de tweede tijdsafgeleide te bepalen van de afgelegde afstand dan wel de eerste afgeleide
van de snelheid:
d(2ct)

.,.;,.
= 2c

d(t)

.

-
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Omdat / hierin niet meer voorkomt is dit tevens de snelheid op enig tijdstip. Bovendien is
c een constante. Dit is een belangrijke wet bij vallende objecten: a//e oè/'ecfe/i va//en /nef
<i« ze//<ie confi/iwe cons/ante verme/Zmg. Wanneer we als eenheid van tijd de seconde
kiezen en als eenheid van afstand de meter, dan is de eenheid van snelheid de 'meter per
seconde'. De eenheid voor de versnelling is in dit geval de 'meter per seconde per
seconde', ofte wel de 'meter per seconde^'.
De differentiaalvergelijking is voor het eerst door Newton toegepast en door £j>wrem
bestempeld als misschien de grootste vooruitgang in het denken die ooit een enkel mens
was vergund om tot stand te brengen. Differentiëren staat tegenover mtegre/-en, derhalve
kan de afgelegde afstand worden gevonden door integratie van de snelheid casu quo de
snelheid door integratie van de versnelling over het betreffende tijdsinterval.
Snelheid is feitelijk een vectorgrootheid, dat wil zeggen, de beschrijving van het object
bestaat uit zijn grootte en zijn richting (vergelijk een pijl). Vectoren kennen geen vaste
positie in de ruimte. In een accounting-perspectief zou een vectorbeschrijving bijvoor-*^
beeld kunnen betekenen dat van de winst van een onderneming behalve het getal (de -• ••"•*•
grootte) ook de mate wordt aangegeven waarin verandering is gekomen in de winstpositie. Stel dat bedrijf A een jaarwinst heeft van 100 en bedrijf B een jaarwinst van 120
terwijl bedrijf A bij het opmaken van de jaarstukken op een winstniveau zit van 15 per
maand en bedrijf B van 10 per möarad. Het is dan, ceteris paribus, duidelijk dat bedrijf A
in de toekomst financieel beter zal gaan presteren dan bedrijf B. De winstaanduidingen in
vectorgrootheden voor bedrijf A respectievelijk bedrijf B zijn in dit geval (100,
15/maand) en (120, 10/maand). Kennelijk heeft bedrijf A de winstcapaciteit van 15 per
maand niet geheel in het betreffende boekjaar kunnen realiseren.
. *;?•••
?s*S'
Het is /Vewforc (1643-1727) geweest die een geniale synthese tot stand bracht tussen de
wetmatigheden van aardse en hemelse verschijnselen. Ga/(7e( beschreef de bewegingen
sec terwijl het Newton meer te doen was om de oorzaken van de bewegingen. A/ew/on
gebruikte voor het beschrijven van de beweging van een voorwerp een drievoudig
concepf:
(1) plaats ('position'),
; ' :
(2) snelheid ('velocity'), zijnde de verandering in plaats
3»j*. •;. ^..,- „.../.
(3) versnelling ('acceleration'), zijnde de verandering in snelheid.

>

,

Snelheid respectievelijk versnelling tezamen met de massa van een object'", bepalen
wat ƒ/»>/ noemt '/nomenrum' respectievelijk '/orce'. Momentum is het produkt van massa
en snelheid. Force (kracht) is het produkt van massa en versnelling.
Massa kan men gelijk stellen aan gewicht, mits op de zelfde plaats op aarde vastgesteld. In accountingtermen is
massa de omvang van het (eigen) vermogen.
\
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,•

Momentum = massa x snelheid*^ [13]

i>.i nhsiij

Force = massa x versnelling [14]
In accountingoptiek is 'momentum' gerelateerd aan 'wins/' (of in het algemeen 'bedrijfsresultaat'). Men zou momentum kunnen vertalen met inertie (traagheid). Dit is de
eigenschap van lichamen om te volharden in de toestand van rust of beweging waarin ze
zich bevinden. Het winstbedrag beschrijft evenwel nef aZwo/Mfe bedrag waarmee het eigen
vermogen van een onderneming in een bepaalde periode is gemuteerd. Het is de gemidde/de sne/neid waarmee het geld is verdiend, het is immers 'afgelegde weg' ^vermogensmutatie) gerelateerd aan 'tijd''*''. De resultatenrekening is feitelijk een overzicht van
de rea/isa/ie van deze sne/neid.
... .^ Alhoewel gerelateerd aan winst is 'momentum' niet het zelfde als winst. Momentum is
'w/«5W«e//iej'd', dat wil zeggen: de wi'nrfazpaci'féif «ifgedrwA:/ in een Z?epaa/de ///<iyeen/ie/d. De 'income momentum' is bijvoorbeeld '20 gulden per maand' of '300 gulden per
jaar'. Bij een gelijkblijvend momentum is de winst gelijk aan het produkt van momentum
en tijd: bij een onveranderde winstcapaciteit van 20 gulden per maand, bedraagt de winst
over een jaar 20 x 12 = 240. In het algemeen geldt derhalve: r-fj ssd • >•! .-. -.-. W i n s t = m o m e n t u m x tijd** [ 1 5 ]
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De aard van de posten op een 'momen/uwi jfafenjenr', dit is een overzicht van de
samenstelling van de 'income momentum' per een bepaald moment, is de zelfde als die
van een resultatenrekening. Alleen de per/ode waarin de patten zi/n Mi/gedr«&f is anders.
Op een resultatenrekening staan de posten uitgedrukt in gu/dens over een öepaa/de
periode (stroomgrootheden), op een 'momentum statement' staan de posten in gn/dens
per een oepaa/de periode (tijdstipgrootheden). Het bedrijfsresultaat is de integraal van
momentum en tijd gedurende welke zich dit momentum heeft kunnen uitspannen.

^^ Fysici gebruiken bijna nooit hel begrip 'snelheid' om de bewcgingstoesland van een deeltje te beschrijven, maar
eerder een grootheid die 'impuls' wordt genoemd en die is gedefinieerd als massa van het deeltje maal zijn snelheid.
*^ In traditionele accounüngsystcmcn is 'snelheid' geen onbekende, denk aan de omloopsnelheid van het totale
vermogen. Overigens dient de vergelijking 'momemum=massa*snclheid' te worden geïnterpreteerd als 'absolute
snelhcid=massa*rclatieve snelheid'. De massa kan worden gezien als het totale bedrag dat is geïnvesteerd in de netto
activa, zeg 5000. De relatieve snelheid waarmee geld wordt verdiend is bijvoorbeeld 2% per maand (het rendement).
Dit levert een absolute snelheid op waarmee het geld wordt verdiend (= income momentum) van 100 per maand.

** Feitelijk is elke vorm van 'accounting measurement' een functie van de tijd en worden accountinggegevens als
tijdreeksen gepresenteerd. Over het werk van //ïri op het terrein van "accounting measurement" merkt A/aHerac/i op:
"..., from the point of view of theory construction, his work is one of the most impressive contemporary accounting
theories" (Afa««jjcA, 1980:165).
j
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Het winstcijfer van een bedrijf is een stroomgrootheid (het resultaat is gemeten over een
fcepaa/de periode). De wiVutane/Zieid of income momenfwm (zie vergelijking [13]) is een
voorraadgrootheid en wordt uitgedrukt als winst per perj'ode, bijvoorbeeld per maand of
per jaar. Force o/ groei'Arac/if, gerelateerd aan versnelling zoals vergelijking [14] toont,
wordt uitgedrukt in guldens per periode per periode. Dit is per periode^. Een (positieve)
groeikracht van 10 per maand per maand betekent dat de winstsnelheid elke maand met
10 toeneemt (corwtarcfe ver5«e//mg) en derhalve de rekenkundige reeks vormt van 10, 20,
30, 40, enzovoort.
In de traditionele berichtgeving wordt impliciet verondersteld dat de snelheid waarmee de
onderneming geld verdient, in de tijd niet of nauwelijks wijzigt. Dat wil zeggen: over
eventuele veranderingen in de winstsnelheid wordt niet (volledig noch systematisch)
gerapporteerd. Echter, wanneer de winst me/ met een constante snelheid wordt verdiend
(anders gezegd: niet constant met de gemiddelde snelheid wordt gerealiseerd) en daarover
geen verslag wordt gedaan, kan dit vergaande gevolgen hebben voor bijvoorbeeld een " v
winstvoorspelling of een bedrijfsbeoordeling. Vergelijk in dit verband twee bedrijven
waarbij het ene bedrijf A is gestart met een winstsnelheid van 2 per maand en het andere
bedrijf B met een winstsnelheid van 3 per maand. Bij bedrijf B is de winstsnelheid
halverwege het jaar ingezakt tot 1 per maand. Wanneer deze winstsnelheden direct en
volledig worden gerealiseerd, is voor bedrijf A de jaarwinst 12 x 2= 24 en voor bedrijf B
6 x 3 + 6 x 1 = 24. Het feit dat bedrijf A er in dit geval beter voorstaat, komt niét tot
uitdrukking in de gerealiseerde jaarwinst.
In de eerrte bewegingswet van A/ewfon (='wet van traagheid' van Ga/j/e/) wordt gesteld
dat voorwerpen hun lineaire beweging met een constante snelheid voortzetten, tenzij een
externe kracht dit proces (positief dan wel negatief) beïnvloedt. In deze benadering is er
derhalve ook beweging mogelijk zonder een continu-kracht, dat wil zeggen: wanneer een
kracht een voorwerp in beweging heeft gezet, blijft het voorwerp verder bewegen ook al
verdwijnt de initiërende kracht. Er is sprake van momen/Mm. In de (statische) benadering
van Ari5to/e/e5 was dit onmogelijk. Immers Aris/ofe/es veronderstelde dat voorwerpen de
neiging hadden om tot stilstand te komen na het verdwijnen van de initiërende kracht.
Wanneer we de zienswijze van A/ewfon 'vertalen' naar accounting, dan betekent dit dat
bedrijven niet altijd in de zelfde mate inspanningen hoeven te verrichten teneinde opbrengsten te genereren. Ook vele kosten zullen als het ware automatisch terugkeren. In
traditionele accountingsystemen beschouwen we evenwel elke transactie als zijnde nietterugkerend en dus uniek^. Gevolg is dat we iedere transactie afzonderlijk registreren.
Huurbetalingen worden bijvoorbeeld elke maand geadministreerd. Wanneer we evenwel
het structurele en dus repeterende karakter van deze betalingen onderkennen, zijn de beta-

Enkele uitzonderingen daar gelaten, zoals hel vormen van een voorziening voor dubieuze debiteuren.
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lingen als zodanig minder interessant en komt het accent te liggen op het moment dat de
basis wordt gelegd voor deze betalingen. Dit is het geval van /ie/ a/y/«/terc van nef Ziuurcon/racf. Het ondertekenen van het huurcontract heeft behalve juridische ook financiële
gevolgen. Vanaf dat moment wijzigt ondubbelzinnig de financiële positie van de
onderneming, maar desalniettemin wordt op dat moment in de traditionele accounting
(meestal) geen aantekening gemaakt van deze financiële gevolgen. Het heeft er de schijn
van dat in de traditionele berichtgeving de juridische gevolgen prevaleren boven de
economische"^. Wanneer we de ideeën van Ga/iïei' en New/on over bewegingen toepassen in de accounting, betekent dit dat herhaling van transacties regel is en geen uitzondering. Anders gezegd: het statische klassieke accountingmodel dient te worden vervangen
door een meer dynamisch model'". //'/>/ heeft dit uitgewerkt in zijn 'mcome momerc-

De rweea*e ftewegmg.swef van A/ew/on stelt dat de kracht (F) die nodig is om een zekere
versnelling (a) te bereiken, rechtevenredig is met de massa (m) van het betreffende
voorwerp:
F = m x a [16]
Vergelijking [16] kan ook worden geschreven als:
I F x ü t = Zm x a x ü t = mZa x ó t [17]

^ '•'•**•'•• ^ ^

•- - ' ^ ' * ••"i '; =*

Za x ó t is de snelheidsverandering die zich in het (zeer kleine) tijdvak t heeft voorgedaan.
Deze snelheidsverandering kan ook worden geschreven als V2 - Vj (de verandering in de
gemiddelde snelheid). De vector ZF x At wordt im/w/s genoemd. Impuls is de snelheidsverandering ten gevolge van een bepaalde groeifcrac/if, geïntegreerd over de periode
waarin zich deze heeft voorgedaan.
Het model van Afew/on is het dominante model in de wetenschap van de 19e eeuw
geweest. In de (bedrijfs)economie is dit model toegepast door onder andere 7evons (18521882). Via de differentiaalvergelijking van A/ewfon heeft /evo/w een verklaring trachten te
geven voor veranderingen in de vraag naar bepaalde goederen. Hiertoe ontwikkelde hij

*' In dit opzicht is het hierna te bespreken momentum accountingsystcem te zien als een toepassing van het
'substance over form'-beginsel.
*' Ook in de algemene economie ging men in eerste instantie uit van relatief statische modellen. Voor 7ï/i6ergen
was dit onder andere aanleiding het conjunctuurmodel van Wa/ror (pionier van de wiskundige economie) ter
discussie ie stellen. Volgens 7ïn/>ergen was dit model te statisch terwijl een moderne economie deze 'rust' niet
toont
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n«w/unci7e.s met positief maar afnemend grensnut (C/zaf/ïe/d, 1977:177; Samue/son,
1983:787).
Na Ga///ei en A^ew/on heeft de natuurkunde zich verder ontwikkeld. Als de twee belangrijkste nieuwe peilers van de moderne fysica kunnen worden gezien de relativiteitstheorie
en de quantummechanica (de theorie van de atomaire verschijnselen).
De bewegingswetten van Ga/itet en Newton hingen af van de aanname dat er zoiets
bestond als absolute beweging, dat wil zeggen: beweging ten opzichte van iets dat in rust
is en onveranderlijk. Bovendien waren deze wetten alleen geldig voor relatief lage snelheden in vergelijking met de snelheid van het licht. Veranderingen (bewegingen) werden
beschreven in termen van een aparte dimensie: de tijd. Door de ontdekking van elektrische en magnetische verschijnselen door met name Faraday kwam men erachter dat in
zekere toestanden van de ruimte, £rac/ifve/den genoemd, bepaalde krachten kunnen
worden voortgebracht. Dit bracht Et/u/e/n in 1915 tot zijn re/af/v/fe/Mneorie. In deze
theorie worden absolute ruimte en absolute tijd opgeheven. Zowel ruimte als tijd worden
gereduceerd tot onderdelen van de taal die een bepaalde waarnemer gebruikt om de ''•'*
verschijnselen te beschrijven. Ruimte is niet driedimensionaal en de tijd is geen afzonderlijke entiteit. Ruimte en tijd zijn nauw met elkaar verbonden en vormen een vierdimensionaal continuüm, 'ruimte-tijd'. Volgens de theorie van £i/urem heeft de zwaartekracht de
'kromming' van ruimte en tijd tot gevolg. In verschillende gebieden van de ruimte loopt
de tijd in verschillend tempo. Het begrip 'lege' ruimte had zijn betekenis verloren en de
EMWidi.se/ze mee/jtwnde moest worden verlaten^. Door deze wijzigingen moest het hele
kader dat werd gebruikt om de natuur te beschouwen, worden bijgesteld. Direct gevolg
hiervan was de zienswijze dat mawa ee« vorm van energie /kan worden. Zelfs bij een •••' <
onbeweeglijk voorwerp is er energie in zijn massa opgeslagen^. En energie is een
dynamische grootheid die met activiteit en processen te maken heeft.
In de OManfMmmec/ianica, waarvan fio/zr de grondlegger is, probeert men het (wiskundige)
werk van Newfon toe te passen op het gedrag van moleculen, atomen en elektronen. ->
Kenmerkend hierbij zijn de fundamentele onzeker/zeden die optreden waardoor het werken
met benaderingen noodzakelijk wordt^. Je kunt of de snelheid of de positie van een
deeltje berekenen, maar niet tegelijkertijd beide. Quantummechanica betekent derhalve

Centraal in de relaiiviteitstheorie staal de ontdekking dat meetkunde een schepping van het intellect is, een construct dus. f"/a<0 bijvoorbeeld zag dat in zijn tijd geheel anders. De meetkunde werd door hem beschouwd als de
volmaakte combinatie van logica en schoonheid. Vandaar ook de uitspraak van f t a o : 'God is een meetkundige'.
Ook ruimte is niets anders dan een manier van begripsvorming, zonder daarbij een werkelijk eigen bestaan te
kennen.
Dit leidde tot de beroemde vergelijking E=m*c* waarin c de snelheid van het licht voorstelt, in casu 300.000 km
per seconde.
50

Dit geldt met name ten aanzien van een elektron dat zich niet alleen voordoet als een deeltje (korrel), maar zich afhankelijk van de manier waarop je ernaar kijkt - ook als een golf kan manifesteren.
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het afwijzen van het objectief-deterministische model van New/on^'. Men werd zich
ervan bewust dat er geen onafhankelijke werkelijkheid bestaat, maar dat de beschrijving
ervan mede wordt bepaald door de manier waarop een waarnemer een object bekijkt (het
//menforg-prmcipe). De waarnemer moet eerst uitmaken war hij wil zien, een deeltje of
een golf. In de quantum-mechanica heerst a-causaliteit (geen oorzaak en gevolg en geen
tijd en ruimte zoals in de klassieke natuurkunde). Men heeft kunnen aantonen dat in elk
punt van de schepping ve/den bestaan. In deze velden is een onbegrensde hoeveelheid
potentiële energie aanwezig. Omdat de velden in staat zijn deeltjes (golven) te produceren, vormen ze de basis van de schepping. De deeltjes die de velden kunnen creëren,
hebben verschillende discrete energie-niveaus (daartussen is onmogelijk). Vandaar de
benaming ^«an/wwve/d. Praktische toepassingen van de quantummechanica zien we bijvoorbeeld in de laser, de televisie en de microchip. Indirect heeft de quantummechanica
de accounting in aanzienlijke mate beïnvloed, met name door de ontwikkeling van
computerapparatuur welke is gebaseerd op deze mechanica.
Als derde grote revolutie in de natuurkunde wordt c/iaos gezien (G/e/c£, 1987:15).
Evenals in de relativiteitstheorie en in de quantumtheorie wordt hier een aantal uitgangspunten van Newton onderuit gehaald. Stelde de relativiteitstheorie Newtons ideeën over
absolute tijd en ruimte ter discussie en rekende de quantumtheorie af met Afewfo/w idee
over een beheersbaar meetproces, de chaostheorie maakte een eind aan de deterministische voorspelbaarheid van Löp/ace die de berekeningen van /Vew/o/i verfijnder en
nauwkeuriger had uitgevoerd. In de chaos-theorie kunnen minuscule verschillen in de
invoer tot overweldigende verschillen in de resultaten leiden (Lorewz noemde dit het
v/jndere^ecf; G/e/c/k, 1987:17). Ieder punt is instabiel terwijl kleine veranderingen zichzelf
kunnen versterken en als het ware kunnen uitvergroten. Het bestaan van niet-lineaire relaties wordt niet langer als een uitzondering beschouwd maar als regel. /•"eigenZrawm ontdekte in het lange-termijn gedrag van sterk uiteenlopende systemen een universele constante^, een onverwachte orde dus. Uit de chaostheorie zijn bekend de fractals van
JVfanaWèro/. Een /racfa/ is een manier om onenigheid te kunnen zien, een manier om
geconsolideerde effecten te doorgronden^. Fractals bepalen geometrisch de 'willekeur'
van de vormen in de natuur.
Toepassing van de chaostheorie in accounting houdt in het aandacht hebben voor nréf/mearifeif. Dit betekent bijvoorbeeld dat bij het uitgangspunt van een lineair lopende
vermogensaanwas zoals dat in de conventionele accountingsystemen wordt gehanteerd,
vraagtekens worden geplaatst. In triple-entry en momentum accounting wordt echter
" Bij JVewron was de wereld als een machine, voorspelbaar en gestaag. God was gevangen in de hierbij ontwikkelde
formules.
" 4,6692016090
" Zo kan men een Koc/i-tromme (een soort 'sneeuwvlok') ontleden als een optelsom van een oneindige hoeveelheid
in elkaar geschoven driehoeken respectievelijk een aantal davidssterren.
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nadrukkelijk rekening gehouden met eventuele versnellingen (of vertragingen) in de
vermogensaanwas. Derhalve is hier niet-lineariteit uitgangspunt! Ook accentueert de
chaostheorie de ^yzondere gevoe//g/iejd (het vlindereffect) van complexe systemen (zoals
aandelen- en optiemarkten) voor de initiële parameters zoals die worden gehanteerd voor
bestudering van de systemen (£//ter(d[ge en 5nra/n, 1993:107).
In de moderne natuurkunde wordt het //ami/ton-mec/zamsme vaak gebruikt om beweging
te verklaren. Hierbij worden de relevante bewegingsvergelijkingen afgeleid door het
bepalen van het minimum van de van toepassing zijnde integraal (het zogenaamde
//ami7/onprincipe). Maar zo'n integraal kan alleen worden gevonden, als het systeem dat
het beschrijft geen energie verliest tijdens zijn beweging (een zogenaamd co/wervafte/
systeem). Echter, bewegingen van bedrijven kunnen niet zonder opoffering van middelen
en derhalve van energie plaatsvinden (output ontstaat slechts bij de opoffering van input).
Derhalve moet dit mechanisme voor bedrijfseconomische doeleinden minder geschikt
worden geacht.

7.5.4 Wea/f/ï accounting, momen/u/n accounting en /orce
Het 'income momenfam concepf' zoals door //ïn voorgesteld, gaat verder dan het
klassieke model van intracomptabele resultaatbepaling. Bij het 'income momentum
concept' staat centraal de woge/y/k/ie/d va« de onderneming om een oepaa/d resw/zaa/ /e
iunnen ö///ven genereren. Income momentum kan men in essentie gelijk stellen aan
'earn/ng power' (//«>/, 1982:21). 'Earning power' is door £dwardï en Be// (1961)
gedefinieerd als de contante waarde van de in de toekomst realiseerbare netto kasstromen.
Bouma noemt deze waarde van de onderneming 'rendementtwaarde' (Bo«ma, 1988:270).
Alhoewel beide waarden toekomstgericht zijn, bestaat er een belangrijk verschil tussen
'income momentum' (of winstsnelheid) en 'earning power'. De laatste waarde wordt
bepaald door de verwac/tfingen die iemand heeft inzake de toekomstige financiële
mogelijkheden van de onderneming. Bij 'income momentum' gaat het om gerea/iseerde
gebeurtenissen die de toekomstige winstmogelijkheden van de onderneming beïnvloeden*.
Wanneer op een voorwerp een /:racn/ wordt uitgeoefend, kunnen er in het algemeen drie
dingen gebeuren:
1) de 5ne/neid van het voorwerp verandert;
2) het voorwerp wordt vervormd;
54

Als zodanig is 'income momentum' een minder speculatieve waarde. Een voorziene loonstijging bijvoorbeeld
wordt bij de berekening van de 'income momentum' niet belrokken maar wél bij de berekening van de 'earning
power'.
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3) door de kracht wordt het effect van een andere kracht opgeheven.
Krachten kunnen niet alleen verschillen in grootte, maar ook in richting. Een kracht wordt
daarom voorgesteld als een pijl. De lengte van de pijl geeft de grootte van de kracht
weer, de richting van de pijl geeft de richting van de kracht aan. De grote bijdrage van
Ga///e/ en Afew/on ligt besloten in het conceptualiseren en meten van dergelijke krachten.
De beweging van een object wordt geanalyseerd vanuit de omgevingskrachten die op het
object inwerken^.
De derde dimensie in differential triple-entry accounting heeft betrekking op het administreren van de gevolgen van het optreden van wi/wf/fcrac/ifen. Hierbij gaat het om
m«fa//e.y m tes/aa/ute wi/wfltrac/iren en om de effecten van nieuwe w//is/£rac/i/en^. Op
basis van een administratie van de financiële gevolgen van deze krachten kan een
systematische en volledige beschrijving worden gegeven van de ontwikkeling in de
winstcapaciteit van het eigen vermogen van de onderneming alsmede van de ontwikkeling
in het op basis van deze capaciteit periodiek gerealiseerde resultaat.
Wanneer de gezamenlijke winstkrachten een mutatie in de omvang van het eigen
vermogen teweeg brengen welke mutatie per definitie tegelijkertijd gaat gepaard met een
verandering in de samenstelling van het eigen vermogen, kan vergelijking [4] ook als
volgt worden genoteerd (zie ook //ïn, 1982:22):
ó netto activa = ó eigen vermogen = £ winstkrachten [18]
Indien, zoals gebruikelijk, binnen het eigen vermogen de verlies- en winstrekeningen
centraal staan omdat ze de primaire (operationele) veranderingen in de omvang van het
eigen vermogen verklaren, kan vergelijking [18] worden geschreven als:
ó netto activa = resultaat = E winstkrachten
" In 'strategie management accounting' wordt een zelfde uitgangspunt gevolgd bij de beoordeling van de financiële
ontwikkeling (=beweging) van een bedrijf.
^ In het vervolg worden mutaties in bestaande winstkrachten ook als 'nieuwe' winstkrachten beschouwd.
" //iri pleit voor het opnemen van cumulatieve cijfers in de resultatenrekening. Op deze manier zijn netto activa en
resultaat in de zelfde periode uitgedrukt (vanaf de oprichting van de onderneming tol en met heden). Het periodieke
resultaat kan eenvoudig worden bepaald door twee cumulatieve punten met elkaar te vergelijken. Het voordeel van
gecumuleerde rcsultaatcijfcrs is dat dit een conlinu-grootheid is waardoor bepaalde (wiskundige) transformaties
mogelijk worden, zoals toepassing van de differentiaalrekening.
" De relatie die vergelijking 19 beschrijft is een relatie tussen voorraad, stroming en stromingsversnclling. Wanneer
men een emmer onder een kraan plaatst om de emmer te vullen, kan men de stroming die na een bepaalde tijd in de
emmer is gevloeid als volgt meien:
1) indirect door het vergelijken van het oude met het nieuwe waterpeil in de emmer;
2) direct door het meten van de stroming met behulp van een watermeter.
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Voorgaande drie-eenheid drukt uit dat winstkrachten een stroming (resultaat) veroorzaken
waardoor de voorraad (netto activa) verandert. Omdat we in hoofdzaak zijn geïnteresseerd
in de oorza&en van mMfctt/e.y m /ief resu/faaf, schrijven we vergelijking [19] als volgt:
ö ó netto activa = ó resultaat = E nieuwe winstkrachten [20]
Wealth accounting
Wanneer het accountingsysteem, zoals bij traditionele accountingsystemen, zich toelegt op
het administreren van het linker- en middenlid van vergelijking [20], spreekt ///ri van
'weaWi accoMn//ng' (/yïri, 1987:25). Afgezien van een aantal details zoals het werken met
negatieve getallen, komt 'wealth accounting' overeen met het vertrouwde dubbel
boekhouden. Wanneer in het accountingsysteem tevens gegevens over het rechterlid van
vergelijking [20] worden verwerkt, is sprake van (differential) frip/e-enfry acco«/ifj«g.
Hierbij worden oorzaken va« winrtmufóries (winstkrachten) geadministreerd. Om
aansluiting te verkrijgen met de resultatenrekening dienen de gevolgen van de opgetreden
winstkrachten in de zelfde periode-eenheid te worden uitgedrukt als de resultatenrekening.
Het betreffende overzicht wordt 'acfton s/arewenf', 'overzic/i/ van winsffcracnfen' of
wi'rtsf-mMfafje.Maaf genoemd^. Een dergelijk overzicht geeft een systematische verklaring voor de ontwikkeling in het periodieke resultaat .
Momentum accounting
Bij hetgeen //ïri noemt 'momentum accounting' wordt in tegenstelling tot het traditionele
'wealth accounting' er van uitgegaan dat (een bepaald deel van) de winstcapaciteit van de
onderneming ook in de toekomst blijft bestaan (winstkrachten gaan niet zonder meer
teniet). In aansluiting hierop worden de kosten- en opbrengstenposten niet over een
bepaalde periode berekend zoals gebruikelijk is op een resultatenrekening, maar per een
èe/jaa/de penodc. Een 'momentum s/afemenf' of wjnsttne/neid.y-.sfaa/ verschilt derhalve
me/ van de resultatenrekening voor wat betreft de aard van de posten die op beide
overzichten staan vermeld. Het verschil betreft uitsluitend een verse/u/ /n f(/aaandMiding
(en dus in maateenheid)^'. Een 'momentum statement' is dan ook vergelijkbaar met een

Door het relateren van de gemeten stroming aan de tijd gedurende welke men de kraan heeft opengehouden, wordt
inzicht verkregen in de roefteirf van de stroming, bijvoorbeeld 1 liter per Vi minuut. De veri/arj/ig van deze
stromingssnelheid ligt echter bij de warerdrui (uitgedrukt in bar) of de /trac/if die op het water wordt uitgeoefend.
Via een waterdrukmeter zou deze kracht kunnen worden geregistreerd. Het zijn vergelijkbare krachten (winstkrachten) waarover in momentum accounting gegevens worden vastgelegd. Dit kan men opstarten met het opstellen van
een balans waarbij alle opbrengsten en kosten als voorraden worden beschouwd en worden uitgedrukt als momenta.
Vanzelfsprekend gaat het hierbij uitsluitend om winstkrachten waarvan de invloed in de betreffende verslagperiode is geëffectueerd (realisatie-aspect).
'Actie' wordt ook als 'werking' aangeduid.
Momentum accounting is het accounlingsysteem dat ontwikkelingen in winstsnelheden vastlegt. Als zodanig is dit
in eerste aanleg een één-dimensionaal accounüngsysteem.
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(een tijdstipoverzicht): het is een overzicht van het kosten- en opbrengstenpotentieel en derhalve van het winstpotentieel zoals dat per een bepaald tijdstip bestaat.
Zo zal bijvoorbeeld op een 'momentum statement' van 1 januari 1994 de post onderhoudskosten kunnen voorkomen met '100 per maand'. Afgezien van verstorende invloeden (dit zijn winstkrachten) bedragen de onderhoudskosten over 1994 dan 12 x 100=
1200^2 Dit is het bedrag dat op de resultatenrekening over 1994 verschijnt. Een
'momentum statement' is een systema/wcn overzic/if va« de wt/tfUne/neid per een
öe/jaa/d momenf, een resultatenrekening is een overz/cnf van aaadwer£e/(/& gerea/Zseerde
w/nsttne/ne/d.
Behalve dat winstkrachten de ontwikkeling in het periodieke resultaat beïnvloeden, wordt
ook de 'income momentum' er door bepaald. Het overzicht dat de invloed van de
opgetreden nieuwe winstkrachten toont op de 'income momentum' wordt 'impu/se
.y/a/emenr' of w/nsttne/ne/<iï-mMfane.tfaaf genoemd. Winstsnelheids-staat en de winstsnelheids-mutatiestaat vormen de centrale overzichten in de (twee-dimensionale) momentum
accounting.
U«-
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Force accounting
In hetgeen //«>« noemt '/o/re accownf/ng' staat de arfmmirtrarie van groej&rac/tfen
centraal^. Afhankelijk van de tijddimensie kunnen de invloeden van winstkrachten
worden uitgedrukt in guldens over een periode (zoals op de winstmutatie-staat), in
guldens per periode (zoals op de winstsnelheids-mutatiestaat) of in guldens per periode
per periode. Zo'n laatste overzicht duidt //ïri aan als '/orce ifafewen/' en kan vw'/isfver,rne//ing.y-.s/aar worden genoemd. Uit dit overzicht blijkt het vermogen van het bedrijf om
in de toekomst versnellingen aan te brengen in de snelheid waarmee geld wordt verdiend.
Dit is het winsf-acce/eraft'evermogen.
- ... -^ ..^. ,
*
Voor de hier genoemde 'force statements' (winst-mutatiestaat, winstsnelheids-mutatiestaat
en winstversnellings-staat) dient {in het (sub)grootboek) een complete groep nieuwe
rejten/ngen te worden aangelegd. Te denken valt aan rekeningen als 'Nieuwe concurrent',
'Nieuw produkt', 'Verhoging accijnzen', 'Verslechtering algemeen economische situatie',
'Renteverlaging', 'Daling Dollar', enzovoort.
Op een 'winstversnellings-staat' staan de krachten die winstmutaties veroorzaken,
uitgedrukt in ge/dbedragen per maand per maand (of enige andere periode-aanduiding).
Een winstkracht van -10 per maand per maand betekent dat de income momentum van
^ Momentum accounting en budgettering vertonen wat dit betreft een belangrijke overeenkomst. De budgettering
kan in dit opzicht worden beschouwd als zijnde een bepaalde verkenning van de aanwezige momenta.
" Als zodanig is ook force accounting, ondanks hel feil dat met verschillende tijddimensies wordt gewerkt, in eerste
aanleg een één-dimensionaal accountingsysteem.
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het bedrijf over 6 maanden zal zijn gedaald met 60. Op een 'winstversnellings-staat' staan
derhalve gegevens opgenomen over vWn.sfjfcrac/iren die /angdunge (s/rMcfKre/e,) wiRrti'mpufaen veroorzaken ('recurring impulses')^. Voor het doen van voorspellingen omtrent
momentum en resultaat zijn gegevens omtrent deze krachten van groot belang.
In tabel 7.9 zijn de verschillen tussen wealth accounting, (differential) triple-entry
accounting, momentum accounting en force accounting zoals die in het voorgaande aan
de orde zijn gekomen, samengevat.
Figuur 7.1 schetst nogmaals de in het voorgaande besproken relaties zoals die bestaan
tussen groeikracht, impuls, winstmutatie, winst, income momentum en ontwikkelingen in
de omvang van het eigen vermogen.
i •: ^*. VN^Y:*3
Tabel 7.9 Wealth accounting, versus (differential) triple-entry accounting versus momentum
accounting versus force accounting.
belangrijkste
overzichten

aard va« de posrew

maafeen/ieid

.balans

.activa en passiva

.guldens

?

(accounting van
vermogen en
winst)

.resultatenrekening

.(categorische) kosten
en opbrengsten

.guldens

,ï

fnp/e-en/ry
accowwfl'ng
(accounting van
vermogen, winst
en winstmutaties)

.balans

.activa en passiva

.guldens

.resultatenrekening

.(categorische) kosten
en opbrengsten
.winstkrachten
(acties)

.guldens -3 .,

mo/nenMw

.winstsnelheidsstaat

.(categorische) kosten
en opbrengsten

.guldens
per maand

.winstsnelheidsmutatiestaat

.winstkrachten
(impulsen)

.guldens
per maand

.winstversnellingsstaat

.winstkrachten
(groeikrachten)

.guldens
per maand
per maand

accountingsysteem

(accounting van
winstsnel heden)
/orce
accou/irirtg
(accounting van
groeikrachten)

.winst-mutatiestaat

.guldens

'.

Op een winstsnelheids-mutaliestaat worden de gevolgen opgenomen van 1) structurele grocikrachlen (van de
winstversnellings-staal) en 2) eenmalige impulsen (incidentele versnellingen).
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Figuur 7.1 De relaties tussen groeikracht, impuls, winstmutatie, winst, income momentum en
ontwikkelingen in de omvang van het eigen vermogen.

Winstkrachten

4UIIU

Legenda

l / U U :>

' - ; -

• % ' • ; •

- :

a/j de /uyicn> 'y=X*(', waarbij
rjfe//
(Zie ook vergelijking (IS), (20) en (22))

Theoretisch is het mogelijk dat naast samenstelling en omvang van het eigen vermogen
en het administreren van winstversnellingen ook nog eens veranderingen van vwnsrverworden geadministreerd^. In dit geval is sprake van een Wer-d/menj/onaa/
" In dit geval zou een *-i/urver.sn€//i/ig.r-muMU>.sM<M rechtstieeks uit de administratie kunnen worden opgemaakL
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of '(di^eren/ia/J oMadrM/jp/e-enfry accounting', //ïn werkt een
bepaalde vorm van quadrupple-entry accounting nader uit: 'èene/ïf accounting'. Hiertoe
werkt hij het conventionele wealth accountingsysteem uit in de andere ric/ifmg, dat wil
zeggen: de tijds-infegra/en in plaats van tijdsdifferentialen, 'fiene/ïte' definieert //ïn" als
'iome/Zi/ng ^ a / are enyayed oy /io/dm^ and utilizing wea//n' (//ïn, 1989:77). Deze
voordelen uit hoofde van het aanhouden van netto activa of 'wealth' kunnen bijvoorbeeld
worden onderverdeeld in voorraadwinst en verkoopwinst. De redenering is nu als volgt:
(1) winstkrachten creëren (2) bepaalde momenta die (3) veranderingen in de netto activa
teweeg brengen waarbij (4) het gebruik en aanhouden ('uitbaten') van deze activa veranderingen in voordelen teweeg brengen. Bij benefit accounting gaat het niet om de administratie van eigendommen maar om het geèr«/& daarvan ('wealth-utilization ). Doordat
bij momentum accounting winst op continu wijze wordt erkend, ligt het (potentiële)
gebruik van activa anders dan bij de traditionele wealth accounting waarbij winst op
discrete tijdstippen wordt genomen. Als benadering van het gebruik van de beschikbare
activa neemt men bij wealth accounting vaak het gemiddelde van het vermogen dat per
het begin en per het einde van de betreffende verslagperiode beschikbaar was. Benefits,
wealth, momenta en krachten noemt //ïn' de sleutelsectoren van de totale measurement
accountingstructuur (//ïn, 1989:84).
Bij het analyseren van de financiële gevolgen van transacties wordt het onderscheid
tussen wealth accounting en triple-entry en momentum accounting pas echt goed
zichtbaar.
Het uitbetalen van loon of het ontvangen van huur is bij momentum accounting geen te
administreren feit. Dergelijke betalingen of ontvangsten vormen immers slechts realisaties
van in ner ver/eden gecreëerde winstkrachten^. Door deze betalingen verandert de
^-.
winstsnelheid m'ef en derhalve is evenmin een winstmutatie het gevolg. Daarentegen is
fte/ £/ui/en van nef /ooncon/racf een feit dat in wealth accounting me/ wordt geadministreerd maar in momentum accounting wél omdat de winstsnelheid afneemt en een
winstmutatie het successievelijke gevolg zal zijn.
. ,.,

7.5.5 Posta/afé/z &// mome/ifwm
Voor het praktisch kunnen uitvoeren van een systeem van momentum accounting heeft
//in' een drietal pos/u/afen gedefinieerd (//ïn, 1987:31):

'Wealth utilization^ wealth x lijd
Hierbij wordt eenvoudigheidshalve afgezien
g
van het feit dat door het betalen casu quo
q ontvangen
g van ggelden een
bepaald rente-effect wordt opgeroepen. Bij benefit accouming wordt hiermee nadrukkelijk wél rekening gehouden.
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1) //e/ //tf{artd/ioud/wg.ïcn7enMm ('momentum conservation'). Tenzij er oè/ecf««ƒ bewijsmateriaal bestaat dat de momentum is veranderd, wordt aangenomen dat de momentum in de tijd gelijk blijft^.
•*•<-•••* *iJfe:** j ' - « ó u n ^ / n ^ KV
Dit bewijsmateriaal is overduidelijk bij het aangaan van een confracr. Maar ook
bijvoorbeeld bij een groot aantal aankopen door een grote groep klanten zonder
verdere contractuele aankoopverplichting is een income momentum vast te stellen.
Hierbij kan worden gebruik gemaakt van rfatfrf/rc/te procedures zoals het analyseren
van historische reeksen van afzetcijfers. Op basis hiervan wordt een voorspelling
gemaakt van de winst terwijl bij eventuele fouten ('error terms'^') het (adaptieve)
model wordt aangepast. Aldus wordt een soort updating mechanisme ingebouwd,
waardoor het model snel of minder snel (afhankelijk van de gekozen parameters™)
door het beschikbaar komen van nieuwe gegevens wordt bijgesteld. Een bekend
voorbeeld van zo'n voorspellingsmodel is het //o/f-Wï/zfery expoHertftê'/e mode/. Hierbij
wordt aan gegevens die verder weg in het verleden liggen, steeds (exponentieel)
minder betekenis toegekend (Afewöotó, 1984:717).
Overigens kunnen in de veronderstelling van gelijkblijvende income momenta de
nodige gradaties worden aangebracht, bijvoorbeeld doordat ten aanzien van bepaalde
opbrengsten zekere/r/cnes (weerstanden) worden verondersteld. Net zoals bij een
machine met behulp van afschrijvingspercentages een bepaald afschrijvingsverloop
wordt weerspiegeld, kan men bij opbrengsten met behulp van soortgelijke percentages
eveneens een bepaalde graad van afname ('uitholling') tot uitdrukking brengen. Een
frictiepercentage van 20% betekent in dit geval dat slechts 80% van de omzet van dit
jaar in het volgende jaar zal worden behaald, er van uitgaande dat het bedrijf zich in
het volgende jaar geen extra verkoopinspanningen getroost.
2) We/caMsa//fejttprmripe ('momentum attribution').
"'
-.-<••• ,-w
Elke verandering in de momentum dient te worden verklaard via een impu/5. Een

** Wanneer men deze gedachte doortrekt kan men momentum accounting vergelijken met een budgetteringssysteem
(alleen de maateenheid verschilt) waarbij men het budget van het afgelopen jaar als uitgangspunt neemt om hierop
vervolgens al dan niet enkele correcties toe te passen. Wealth accounting en dus het traditionele accountingsysteem
is in dit opzicht een (onbewuste?) toepassing van de zero-èose iudgeKering: men neemt aan dat iedere verslagperiode opnieuw alle kosten en opbrengsten met de zelfde inspanning als in de vorige periode dienen te worden
gerealiseerd.
" Deze foutterm geeft aan dat niet alle veranderingen in het winstcijfer door veranderingen in momenta kunnen
worden verklaard. De foutterm is gelijk aan het verschil tussen de winst en de over de betreffende verslagperiode
geïntegreerde momentum.
™ Deze parameters zijn afhankelijk van hel vertrouwen dal men heeft in bijvoorbeeld de splitsing die is gemaakt in
incidentele omzet en structurele omzet. Indien men deze scheiding met de losse hand heeft moeten aanbrengen, zal
men de a in hel model zeer laag instellen zodat aanpassingen vrij langzaam worden doorgevoerd.
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impuls is het effect van een groeikracht vermenigvuldigd met de periode waarover deze
kracht zich uitstrekt".
impuls = groeikracht x tijd [21]
Het saldo der impulsen dient gelijk te zijn aan de uiteindelijke verandering in de
m o m e n t u m .
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L impuls = ó momentum [22] •.i.:;:fiaü-5U>«i'-« :/'; q-~- i_>
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Wanneer we een impuls in zijn tijd integreren, ontstaat wat //ïr/ noemt acfie^. Dat
wil zeggen: bij een constante impuls geldt
actie = impuls x tijd [23]

-* '& ?" ^-••" T'^ -•
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Actie is aldus de manifestatie van impuls.
Wanneer we vergelijking [21] en [23] aan elkaar relateren, ontstaat
actie = groeikracht x tijd x tijd = groeikracht x tijd^ [24]
De eerste afgeleide naar tijd van actie geeft

IWI/?M/.Ï

*

••=•'•*

- ÏI:

terwijl de eerste afgeleide naar tijd

van impuls (=de tweede afgeleide naar tijd van actie) de w/ruf/trac/if (als groeikracht)
oplevert.
De mate waarin een bepaalde winstkracht de winstsnelheid en winst beïnvloedt, is een
kwestie van wms/e/atfjri/eiï^. Spreadsheet-analyses kunnen bij het onderzoek naar
deze elasticiteit goede diensten bewijzen.
,:•;..•<•:•• •' •; ss • ••:*! -^ r«.'
3) //er a/ïtemmmg.ïprmc/pe ('momentum reconciliation').
In momentum accounting wordt verondersteld dat alle resultaten confmu worden
gerealiseerd (en niet discreet zoals in 'wealth accounting'). Dit kan problemen geven
met betrekking tot de afstemming tussen de resultaten volgens 'wealth accounting' en
de resultaten volgens 'momentum accounting'. Winst die volgens de uitgangspunten

Impuls is de integraal van winstkrachten over de tijd waarbinnen zich deze krachten hebben kunnen uitstrekken.
Overigens wordt in de natuurkunde het begrip 'impuls' meestal gebruikt wanneer een kracht zich uitstrekt over een
betrekkelijk ikortó penode. Voor onze doeleinden is dit uitgelegd als 'in de verslagperiode'.
In de mechanica wordt de term 'actie' gebruikt voor het produkt van (kinetische minus potentiële) energie en lijd.
Met andere woorden: actie is de tijdsintegraal van energie. Voor onze doeleinden kan actie worden uitgelegd als
'winslmutatie'.
Vergelijk het begrip elasticiteit zoals dat in de algemene economie wordt gehanteerd.

----- '

161

7 Winstkrachten en ontwikkeling winstcapaciteit

van 'wealth accounting' nog niet is gerealiseerd, dient binnen 'momentum accounting'
te worden geactiveerd. De afboeking hiervan vindt plaats in de verslagperiode waarin
binnen 'wealth accounting' het betreffende bedrag is verantwoord als zijnde
gerealiseerd™.

7.5.6 W i / i ^ r a c / i / e / i Höcfer

frez/ert

.

•••..•••;?•<;./.->•-

De invloed van een winstkracht op de winstcapaciteit van het eigen vermogen van de
onderneming dient te worden gemeten over de totale periode waarover de kracht zich uitstrekt. Zoals bij verlies- en winstrekeningen kan in dit verband ten aanzien van krachten
een onderscheid worden gemaakt tussen (ncüferafe/e en sfrMcfMre/e w/nsfversne//Mge7z. Een
i'/npu/s is hierbij te zien als een kortstondige winstkracht waarbij de invloed van de kracht
is uitgedrukt in de momentum-maateenheid. Een verhoging van de winstbelasting door de
overheid is een voorbeeld van een mc/denfe/e wi7Wfver.s/ie///ng (of liever: vertraging). Stel
dat hierdoor de nettowinst-capaciteit van een onderneming daalt met 20 per maand. Op de
winstsnelheids-mutatiestaat over het betreffende jaar staat dan debet 'Verhoging winstbelasting 20'. Stel dat de belastingverhoging in oktober is ingegaan, dan staat debet op de
winst-mutatiestaat over dat jaar 60. Afgezien van andere winstkrachten is de winst in het
betreffende jaar 60 lager dan in het voorafgaande jaar en is de income momentum per het
eind van dat jaar 20 lager dan per het eind van het jaar ervoor. Op de winstversnellingsstaat wordt van de overheidsmaatregel n/etó opgenomen omdat er geen verder toekomstig
effect van dit besluit uitgaat, dat wil zeggen: de income momentum zal er niet verder
door worden aangetast. Afgezien van de invloed van andere winstkrachten zal de mutatie
in de income momentum in het komende verslagjaar nihil zijn. Een deel van de in het
vorige jaar gedaalde winstsnelheid wordt evenwel pas in het komende jaar gerealiseerd.
De nettowinst in het komende jaar is daarom 180 lager dan in dit jaar. Deze differentie
heeft evenwel niets te maken met het optreden van nieuwe winstkrachten, maar is puur
een gevolg van toegepaste realisatie-conventies (een kwestie van 'timing').
In geval van een sfrMcfMre/e wjnsfve/'sne//mg ('force'), zoals bij een toegekende loonsverhoging van 2% per jaar gedurende 3 jaar, worden bij toepassing van force accounting ook
de toekomstige mutaties in de income momentum geadministreerd. Dergelijke groeifactoren worden geactiveerd op de winstversnellings-staat.

•/-•: • ; • • : •
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™ In dit opzicht is momentum accounting ondergeschikt gemaakt aan wealth accounting. Verwonderlijk is dit niet,
immers momentum accounting vindt plaats op een hoger abstractie-niveau.
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Winstkrachten kunnen ook worden onderscheiden in m/erne e/i externe wjVuWkrac/z/en. In
verband met het beoordelen van het management ('managerial performance') kan een
dergelijke opsplitsing van groot belang zijn. //ïn' onderscheidt met name de volgende
interne en externe krachten (//in, 1986:759):
.._,_.,

Concurrentiekrachten
Algemeen economische (conjuncturele) krachten
Overheidskrachten
,
Internationale krachten
;
en Natuurkrachten.
;
'
/ntern

'

'

- • -

•

_-.~,

"
.'.

_„

-

,

. .
•

,..*?<• —

'
.
V i" '

-•

.:,..
11:'"
j , . "MCI •;.

' - *
__
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•
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*•-•

Investeringen
Desinvesteringen

,•:-..-. •;,-*••••••

i-;

Arbeidskrachten
..v/ ,t , ->
R&D-krachten
. .,^.;._,, ,.,,
Produktiekrachten
"
Marketingkrachten"
"" " '*
en Financieringskrachten.

P-'-V^.C

•-.,•.'.•')«»;'"••

Wat het selecteren van de te administreren winstkrachten betreft, kan in eerste aanleg
worden aangesloten bij het marketingconcept van de jfcnne&e SMecej/acforen^. Dit zijn
de sleutelgebieden waarin de dingen goed moeten gaan, wil het bedrijf floreren. Om wat
meer zicht te krijgen op de belangrijkste resultaatbepalende factoren, is een eigen overigens weinig pretentieus - onderzoek uitgevoerd onder 75 van de 140 ter beurze
genoteerde actieve en binnenlandse aandelen (achter in het boek in de bijlage bij dit
hoofdstuk is een lijst van de onderzochte bedrijven opgenomen). Het betreft hier een onderzoek naar de foe^owtsf/jawage zoals die in het jaarverslag 1992 was opgenomen. In de
eerste plaats is nagegaan of het betreffende management inderdaad een winstvoorspelling
voor 1993 deed. In tabel 7.10 zijn de onderzoeksresultaten samengevat.
- '

Hiertoe kunnen worden gerekend de waarderingen zoals die door de consument aan een produkt of dienst worden
toegekend (zie in dit verband ook voetnoot 11 bij hoofdstuk 4)
Belangrijkste boodschap van dit concept is in dit verband dat de aandacht van het administratieve management
niét dient uit te gaan naar bijvoorbeeld 100 of meer triviale winstklachten maar dat er een uitgekiende selectie dient
plaats te vinden zodat de aandacht kan worden geconcentreerd op een beperkt aantal factoren.

'
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Tabel 7.10 Opgenomen winstvooruitzichten voor 1993.
Indicatie voor het resultaat
over 1993

aantal bedrijven

vergelijkbaar

13

stijging

17

daling

11

onthouding

24

geen

10""

Totaal

75

Omdat vergelijkende cijfers ontbreken, kan omtrent de relatieve betekenis van de
gevonden uitkomsten geen definitieve uitspraak worden gedaan. Wanneer het aantal
'stijgers' in de tijd groeit, kan dit worden uitgelegd als een 'stijgend vertrouwen in de
economie'. Echter hierbij dienen tevens in de beschouwing te worden betrokken de
doorslaggevende factoren waarop de door het management gedane voorspellingen zijn
gebaseerd. Deze factoren zijn te interpreteren als de kritieke succesfactoren of (kritieke
winstkrachten) . In 61 van de 75 onderzochte bedrijven (ruim 81%) werd verwezen
naar de a/gemeen econom/sc/ie vooru/fzic/tferc. In 25 van de 75 gevallen werd de fowfenfte/ieery/ng (èedry/ïe/^ïdency,) genoemd als belangrijk aandachtsveld". Andere winstbepalende krachten die veelvuldig werden genoemd betroffen de ontwikkeling van de ren/e
(8 op de 75; met name genoemd in de kapitaalintensieve sectoren zoals de chemische
industrie), de ontwikkeling van de do//ar (7 op de 75), de ontwikkeling van de /onen (6
op de 75; met name genoemd in de arbeidsintensieve sectoren, zoals de detailhandel),
over/ieiVfawwa/rege/erc waaronder besluiten van de Europese Commissie (8 op de 75, met
name genoemd in de transportbranche en de aan de gezondheidszorg leverende industrie),
en de invloeden van het weer (2 van de 75, met name van belang voor de bierbrouwerijen). Expliciet werd ook verwezen naar de ontwikkeling van gromisfo/- en a/zefprj/zew
(6 van de 75), /ï/ia/iric/e ^r«cr«Mr (7 van de 75), mentöe£end/iei"d (5 van de 75),
pro(/M/t/^wa//re// (6 van de 75), de po/i/ieie MÏuafie in bepaalde landen (2 van de 75) en
verbeterde jn/brmarje5>5/eme« (3 van de 75, expliciet genoemd bij Ahrend, KBB en

^ In de jaarverslagen van Atag, Blijdcnstein-Willink, Breevast, Content, Eriks, Gamma, Nedap, Nedlloyd, Unilever,
en Springsioffenfabrickcn was geen enkele directe verwijzing naar het over 1993 verwachte resultaat opgenomen.
™ Alhoewel het hier in principe gaat om de winstbepalende factoren op ior/e /e/mif/i.

^

" Het is evident dal wanneer een verwachte stijging van het resultaat voornamelijk op kostenbeheersing en
efficiencyverbetering is gebaseerd of op bijvoorbeeld acquisitie, een toename van het aantal 'stijgers' mei zonder
meer kan worden geïnterpreteerd als zijnde een toename van het vertrouwen in de economie. In de onderzochte
gevallen werd slechts bij 2 van de 17 'stijgers' expliciet verwezen naar kostenbeheersing en efficiencyverbetering
respectievelijk acquisitie. Hierbij zijn evenwel geen verwijzingen naar met name loon- en rente-ontwikkelingen
betrokken.
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Macintosh). Sporadische factoren die werden genoemd waren /fex/W/jfe/f,

Alhoewel bovenstaande cijfers enige tendentie aangeven voor de resultaatbepalende
factoren, kan niet worden gesproken van een ideaaltypering van de te administreren
winstkrachten. De beslissende winstkrachten verschillen van bedrijf tot bedrijf en voor
zover er sprake is van de zelfde winstkrachten kan de mate waarin deze krachten van
betekenis zijn, sterk per bedrijf verschillen.

7.6 Winstkrachten en financieel-economische berichtgeving

-- -

In dit triple-entry en momentum accounting-onderzoek is de gedachte gevolgd dat een
aantal relevante gegevens in management accountingsystemen ontbreken (en - wellicht
mede daardoor - ook in de externe verslaggeving), doordat slechts twee dimensies van het
eigen vermogen van een bedrijf worden geregistreerd. Bij toepassing van differential
triple-entry accounting wordt een derde dimensie ingevoerd en geadministreerd: geanalyseerd wordt het effect van transacties op het vermogen in samenstelling (=hoeveelheid) en
in waarde zoals dit in een twee-dimensionale administratie gebeurt, uitgebreid met een <
adm/ni\sfrane van ortrw/fcfce/ingew i« wi>u/n/veaM'5 (zijnde ontwikkelingen in de ontwikkeling van de omvang van het eigen vermogen). Hiertoe worden gegevens over vwu/fcrac/ifón verzameld en verwerkt. Winstkrachten veroorzaken mutaties in de winstsnelheid en
(daardoor) i n d e winst.
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In een twee-dimensionaal accountingsysteem wordt (impliciet) verondersteld dat de
winstsnelheid in de tijd constant blijft ('constant income momentum'). Doordat gegevens
over ontwikkelingen in winstsnelheden niét in de vigerende accountingsystemen worden
verwerkt, staan de hierbij verkregen financiële overzichten niet meer model voor de bedrijfswerkelijkheid die ze beogen te representeren of waarvan redelijkerwijze mag worden
verwacht dat ze die representeren. Dit is een aspect van 'representational faithfulness'.
Wanneer het accountingsysteem de werkelijkheid onvoldoende reflecteert en derhalve de
aan dit systeem te ontlenen gegevens onvolledig zijn, is per definitie ook de 'predictive
value' casu quo de 'feedback value' gering. Hiermee is de relevantie van het systeem in
het gedrang. Via het toevoegen van een derde dimensie aan het meet-spectrum van het
accountingsysteem, wordt met differential triple-entry casu quo momentum accounting
getracht de onvolledigheid van vigerende management accountingsystemen te verdringen
en daarmee de relevantie terug te brengen.

Ook capaafcittfc/iM/ingg werd veelvuldigg genoemd
in de toekomstpassage
g
pg
((10 van de 75). Maar hier is geen
k van een oorspronjfce/i/ifce winstkracht zodat dit aspect buiten de analyse is gelaten.
sprake

7 Winstkrachten en ontwikkeling winstcapaciteit

Ook externe gebruikers van financiële overzichten kunnen veel baat hebben bij gegevens
over de ontwikkeling van de winstcapaciteit van de onderneming. In dit verband kan men
de vraag stellen: kan met de huidige wijze van verslaglegging worden voldaan aan de in
de wet genoemde algemene eis van mz/c/i/ wanneer gegevens over de winstcapaciteit
ontbreken? Dat de huidige wijze van (externe) verslaglegging onvoldoende is, komen we
ook tegen in de discussies over het /am/roomoverzic/i/. In het jaarverslag 1989 van
v/er is de volgende passage opgenomen:
^ a ^ x w o r " -c^U-vv-»?; .-..-: < ?i •*>&•,.,..
... 'Taa/ en mef/jöde va« de rradifjowe/e yaa/re/fcen/ng zi/'/i Jfccnnc////: o/ifoereitertd voor een
genuanceerde weergave va« de econom/sene processen m een /woderne ow/er«e/7img"
(7959:73).
,j.
-

Het management van Elsevier probeert de gesignaleerde tekortkomingen te ondervangen
door met ingang van 1989 een SHBM te publiceren, voorafgaand aan de winst en
verliesrekening (hiermee werd feitelijk gezegd dat cash flow belangrijker is dan winst) en
door het geven van nadere toelichting op de winst- en verliesrekening.
In 1988 publiceerde het Institute of Chartered Accountants of Scotland een discussierapport ('A/a£mg Corporate /ïepor/s Va/uaWe') inzake conceptual frameworks en financial
accounting. Een van de conclusies uit dit rapport was als volgt:
w v ^ s.;,
"Z)e /ïu/dïge yaarrappor/en zyn onoevred/gend omdar ze zien re vee/ ftezig/iouden me/ de
vorm van /ra/uac/i'es in p/aatt van me/ de econom/jc/ie ftereienw Ceconom/c
), omdar ze z/c/i ikoncenfreren op nef ver/eden, o/ndaf ze zi'c/i /koncen/reren op
/n p/aars van op waarde en owidaf ze fe vee/ aandacn; senenifcen aan w/njf en n/et aan
we/vaart Cwea/rn,)" C^noops, 7997:45).
Fox en GoWraK vergelijken in dit verband een bedrijf met een geldmachine. Hierbij gaat
het met name om de mate waarm (de snelheid waarmee) met die machine geld kan
worden verdiend ('//ie ra/e o/genera/mg mone>>'). Ook van belang zijn het in de machine
geïnvesteerde vermogen en het bedrag dat periodiek moet worden uitgegeven voor het
onderhoud van de machine. Vervolgens merken Fox en Go/dra// op:
"So /f iï reasonaWe fo expecf fnar we w/// oe aWe /o /7nd «wie evidence fnar rneje measuremen« - rne rafe o/ generaring monev, rne money capmred, and f/ie money spenf ro move f/ie
w/iee/s - are cerfa/n/y nof //ie fradifi'ona/ ftoffom //ne meaiaremenK. 77iey are nof f/ie proyj/
and /o5S ifafemenf or f/ie fea/ance 5/ieef. L/^ew/je, fneje f/iree measuremenw are nof o«r coifoased procedures. We see f/iar f/iey don'r nave p/ace i/i our/orma/ jysrem, fcur do f/iey exi5f
as par: o///ie i/^orma/ sys/em?" (7959:79).
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Wanneer we in de beeldspraak van Fox en GoWratt blijven, is het in hoofdzaak 'the rate
of generating money' waarover in traditionele accountingsystemen geen verslag wordt
gedaan. In differential triple-entry en momentum accounting wordt deze dimensie van de
'geldmachine', de income momentum, wél (systematisch en regelmatig) geadministreerd.
Zoals Fox en Go/dra/r suggereren kan het zijn dat in de praktijk de ontwikkeling in de
winstsnelheid van het eigen vermogen van de onderneming met behulp van informele
systemen wordt geadministreerd. Het voordeel van differential triple-entry en momentum
accounting is dan dat de administratie van de derde dimensie van het eigen vermogen via
boekingsregels wordt getheoretiseerd en gesystematiseerd zodat deze kan worden
opgenomen in het formele accountingsysteem. Uit bestuurlijk informatie-oogpunt is dit in
verband met de continuïteit en stelselmatigheid van wezenlijk belang.
In accounting geïnteresseerde informatie-specialisten zoals Fe/fnam suggereerden reeds
jaren terug dat accountingsystemen die zich concentreren op het registreren van vermogen
en winst, eventueel aangevuld met gegevens over herkomst en besteding van middelen,
een te eng perspectief behelzen. Fe/fnam stelt dat met name aan management accountingsystemen roe&o»tMgeric/ife gegevens en mef-yï/ianrié'/e gegeve/w moeten kunnen worden
ontleend (1968:692). Be// legt de gedachte van FeWiam als volgt uit voor wat betreft de
administratieve consequenties.
'Tteporring ouagered aara, and fnen actaa/ peT/omwrtce m a manner co/uirtenf vv/fn f/ic dafa
on ouagett, woutófeeone s/'wp/e step r/ww WOMW oe ('n //ne vv/f/i wnaf Fe/f/iam was
" (Be//, 7956:25).
Dit is een pleidooi voor /erapora/ triple-entry accounting.
yi
Ook Beaver en Dem^it/ stellen dat foe£om.sfger/c/ire gegeve/u de gegevens zijn die het
accountingsysteem dient te verwerken (Beaver en Dewwiki, 1979:46; Denuifcj, 1986:74).
Bij toepassing van differential triple-entry en momentum accounting wordt de veronderstelling van 'constant income momentum' losgelaten en wordt het accent gelegd op /zef
fldmmisfreren van oorzaken van w/ni/wura/iej. Dit betekent bijvoorbeeld dat het beschikbaar komen van een nieuw of verbeterd produkt uit de research-afdeling, het converteren
van kortlopend vreemd vermogen in goedkoper langlopend vreemd vermogen, het bericht
van de bank waarbij de rente op de opgenomen leningen is verhoogd en een substantiële
wijziging in een valutakoers /mande/e/ef'fen zijn.
Het waarderen van sommige van deze feiten kan de accountant voor grote problemen
stellen, zowel ten aanzien van het tijdstip waarop ('de timing'), als ten aanzien van het
bedrag waartegen de financiële gevolgen zullen worden geadministreerd. Het vereist dat
de accountant tezamen met het management anticipeert op onzekere geldelijke effecten.

7 Winstkrachten en ontwikkeling winstcapaciteit

Maar, de belangrijkste taak van het management is 'vooruitzien' en het management kan
zich daarom niet aan deze verantwoordelijkheid onttrekken. Anders gezegd: het administreren van de winstsnelheid van het eigen vermogen zou kunnen voorkomen dat het
management er een ongerechtvaardigd myoop gedrag op na houdt^'.
Of het management op de gevolgen van exté/vie gebeurtenissen voor de winstsnelheid van
het bedrijfsvermogen wordt beoordeeld, is een kwestie van andere orde. Men kan immers
stellen dat het management uitsluitend verantwoordelijk is voor zaken die het kan beheersen ('controllability'-principe). Aan de andere kant zou men kunnen stellen, dat het
management op dergelijke zaken dient te anticiperen en het derhalve ook verantwoordelijk is voor dit type omstandigheden^.
Alhoewel dit onderzoek zich niet in het bijzonder richt op de administratief organisatorische aspecten van triple-entry en momentum accounting, is het voor een totaal-indruk van
een dergelijk systeem van belang hier toch kort bij stil te staan.
Algemeen worden /ranjac/ies gezien als het vertrekpunt van het accountingproces.
Transacties gaan vergezeld van 6oe£ing.ftfocMmenf£n welke voor de accountant het
objectieve bewijs vormen dat tot aantekening kan worden overgegaan. Hierbij moeten de
documentgegevens aan bepaalde criteria voldoen.
"... r/ie cowvc/jH'ona/ accou/if/ng mode/ accepts dara/rom t/ie envirowwenr on(y »ƒ «7 mee/s
certain /•e<7Mi>ementt. Dafa mwjf oe CCOMOOTJC in «afMre, re/er fo tne corporate e«f/fy, fee
to ^Kanfj/ïcafion and oe ver//ïaWe. (Vlrmifage en S/fce/fon, / 957:55).

Over het administreren van financiële gegevens wordt in het /ASC-concep/wa
opgemerkt:
>
"...an e/e/wenf snon/d fte recognised i/: (a) /f is prooao/e tnaf any/wfHre economie oene/ïf
associated wit/i f/ie irem wi// /Tou> fo or/rom f/ie enterprise; and (o,) ' ^ item /jas a cost or
va/ue f/iar can oe measured wit/i re/iaoi/ify"

In beide voorgaande benaderingen wordt niets opgemerkt over de mogelijke keuze die
moet worden gemaakt tussen relevantie en betrouwbaarheid. Wanneer gegevens over
winstsnelheid een belangrijke voorspellende waarde bezitten, kan het van belang blijken
deze te administreren, ook al zouden de betreffende gegevens minder goed objectief verifieerbaar zijn.

" Bovendien zal na verloop van tijd een leereffect kunnen optreden waardoor de 'kalibratie', dit is de mate van
overeenstemming tussen voorspelling en werkelijke uitkomst, kan toenemen.
^ D<a/-<i«n heeft dit aspect uitgewerkt in wat hij noemt "the influencabilily principle". Hiermee wil hij aangeven dal
managers meestal ook verantwoordelijk worden gehouden voor zaken waarover ze minder dan volledige beheersing
hebben (1987:86).
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Het is de vraag of in geval van differential triple-entry en momentum accounting gerealiseerde transacties nog steeds de 'trigger' of aanjager van het accountingproces zijn en
blijven (dit is een vraag van 'recogmÏJOJi'). Transacties zijn het gevolg van beslissingsprocessen en men kan als zodanig stellen dat /ze/ momenf van de (gedocumenteerde,) öei//'w/'ng een beter uitgangspunt is bij de interne verslaglegging. Vanaf dat moment immers
staat ondubbelzinnig vast dat de financiële positie van de onderneming in een bepaalde
richting wijzigt^. Het ontwerpen van adequate administratieve procedures in dezen zal
evenwel nog jaren in beslag nemen. Maar de huidige berichtgeving heeft hier ook zo'n
500 jaar over gedaan...
Op basis van de in paragraaf 5.2 genoemde kwalitatieve eisen die aan accountinggegevens kunnen worden gesteld, kan ook de waarde van het in dit onderzoek beschreven
drie-dimensionaal en momentum accountingsysteem worden bepaald door mogelijke
verèeren/igen re wieren w de onderrc/ie/aen fcenmer&en. Echter, de aan genoemde
gegevens te stellen kwaliteitseisen zijn vrij globaal gedefinieerd en bovendien interdependent. Dit betekent dat er de nodige meetproblemen zullen ontstaan, waardoor de interpretatie van de onderzoeksresultaten onvoldoende eenduidig kan zijn. Om deze reden is in
dit onderzoek voor een andere aanpak gekozen, namelijk door te meten in hoeverre het
nieuwe informatiesysteem bijdraagt tot kwalitatief betere voorspellingen bij de gebruiker.
Hiertoe is een experiment uitgevoerd waarvan in hoofdstuk 9 de resultaten zullen worden
besproken.

7.7 Samenvatting
De ontwikkeling van enkel boekhouden naar dubbel boekhouden is vergelijkbaar met de
(mogelijke) ontwikkeling van dubbel boekhouden naar triple-entry accounting. In de
periode van het enkel boekhouden ging men steeds meer vragen stellen naar de oorzaken
van de verandering in het eigen vermogen (de rijkdom). In verband hiermee is men toen
vermogens-rekeningen gaan administreren. In eerste instantie deed men dit extracomptabel, in welk geval er sprake is van H<fge£re<d en&e/ èoe/:/ioMde«. Naderhand is men de
mutaties in het eigen vermogen volledig en systematisch gaan analyseren door het
intracomptabiliseren van de vermogensrekeningen. Dit was het begin van het dubbel
boekhouden. Het dubbel boekhoudmodel van Pacio/i kwam er op neer dat hij tussen twee
balansen een verklarend overzicht opstelde: de resultatenrekening. //in tracht nu een
verklarend overzicht op te stellen dat betrekking heeft op de vergelijking van twee
resultatenrekeningen.

In ruime zin valt dit 'aangepaste vertrekpunt' van enig accountingproces nog steeds onder de noemer 'transacties'.
"Transactions are economie or financial events that are recorded in the firm"s accounts. An even* has been denned
in SFAC 3 as "a happening of consequence to an entity" (Wo//t, Franco en Tearney, 1992:222).
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Naast differential triple-entry accounting dat als een systeem van
fmg kan worden gezien en waarbij de ver.sc/H7/erttfna/y.se vo//edfg in «er cow/?faZ>e/e
.sys/ee/n « gein/egreerd, onderscheidt //ïr/ een systeem van temporal triple-entry accounting. Hierbij wordt het ftegron'ng^- COSK ^ « O ^Kdgef.sy.sfeeni vo//edjg j'n Zier compta6e/e
s>\s/eem gem/egreerd. In differential triple-entry accounting vindt een systematische
administratie van winsflfcracnfen ('income forces' of profit-drivers') plaats. De winsteffecten van dergelijke krachten kunnen worden gemeten:
• '•;-?.

."ïVrgn ««i>5s*iti-. r*ï~

1) in guldens en derhalve als acties;
-: f
,...*2) in guldens per periode en derhalve als impulsen; en
3) in guldens per periode per periode, dat wil zeggen: als groeikrachten (of 'forces').
Winstkrachten veroorzaken ontwikkelingen in het periodieke resultaat, in de 'income
momentum' (winstsnelheid) en in het winst-acceleratievermogen. Op basis van de
administratie van winstkrachten kan voor genoemde ontwikkelingen een systematische en
oorzakelijke verklaring worden gegeven.
t\,H'

.•'

Het is waarschijnlijk dat wat //ïn als (temporal casu quo differential) triple-entry accounting aanduidt in het bedrijfsleven al in zekere opzichten wordt toegepast. Zo beschikt
bijvoorbeeld A/iotó over een hoogwaardig geautomatiseerd informatiesysteem met behulp
waarvan elke week de gevolgen kunnen worden geanalyseerd van een hogere loonsom,
een verscherping van de recessie of bijvoorbeeld een lagere dollar. Ook //o//and Cosmo's
beschikt over een vergelijkbaar geavanceerd intem financieel informatiesysteem. De
bijdrage van //«>/ is dat thans dergelijke accountingwerkzaamheden worden geconceptualiseerd en gesystematiseerd en worden geplaatst in het licht van de meer traditionele
werkzaamheden. Een zelfde ontwikkeling hebben we kunnen waarnemen toen Pacio/i het
dubbel boekhouden vastlegde. In zijn Summa geeft f a d o / / aan dat hij het boekhouden
beschrijft zoals dat al vele jaren in de praktijk plaatsvond. Ondanks dit feit kan niet
worden gesteld dat de bijdrage van Pac/o/i aan de ontwikkeling van het boekhouden casu
,.; . • .• <,-.-,•;•!;,: -)_,,; , , , ^ »•. wn . fci ^>
quo de accounting beperkt is geweest.
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i.v-*i . h

•?•*?

g.1 Inleiding
Triple-entry accounting betekent dat een derde dimensie aan het klassieke administratiemodel wordt toegevoegd en dat derhalve drie dimensies van het (eigen) vermogen van de
onderneming worden geadministreerd: samenstelling, omvang en (oorzakelijke) winstmutaties.
-. >=4n.'-. v.^r. *:v.i: -'.'I--».,.-'-/,,-'.-fö'. «?•;.;•:;.
* ,"•••*
Sommige auteurs hebben de drempel van het dubbelboekhouden al jaren geleden genomen. Zo noemt Carm/c/iae/ (1987:23) het door hem ontworpen systeem '<7«ad accon/i- ?.".
ring', ofte wel viervoudig boekhouden. Waar het hier om gaat is een geautomatiseerd
model van filiaaladministratie^. Wanneer in een bedrijf meerdere min of meer zelfstandige eenheden worden onderscheiden (zoals business units of filialen), kunnen
bedragen vanaf de boekingsdocumenten automatisch worden doorgeboekt (via totaalrekeningen) op de rekeningen van de betreffende bedrijfseenheid^. Voor consolidatie-doeleinden heeft Carm/c/iae/ een dummy-entiteit ingesteld. Ondanks de aardige opzet van het
model, met name ten behoeve van het beheer van groepstructuren, blijft sprake van
tweevoudig of dubbel boekhouden. In geen enkel opzicht is voldaan aan de voorwaarden
zoals gesteld in hoofdstuk 7 ten aanzien van nieuwe dimensies. ^ . sa-f;':-y »D *!i .r^; ••
In dit hoofdstuk wordt aan de hand van een uitgewerkt voorbeeld de intracomptabele
verwerking van de derde dimensie in een (differential) triple-entry en momentum accountingsysteem uiteengezet. Hierbij worden het differential triple-entry concept en het * ^ Ï ;
momentum accounting concept in één systeem geïntegreerd^. Na deze 'operationalisering' wordt in het tweede deel van dit hoofdstuk (differential) triple-entry accounting in
verband gebracht met een aantal hiermee verwante ontwikkelingen zoals matrix-accounting en de 'events accounting'.
„• ,

' Overigens werd dit model beloond met de Australian Design Award.

' !* m* ' '

•!

Merkwaardig is overigens dat CarmicAae/ (1987:26) de gevolgen van automatisch doorboeken niet doorziel
wanneer het gaat om interne controle. Hij beweert dat het totaal van een grootboekrekening en het totaal van de
controlerende rekening in het hieraan refererende subgrootboek, aan elkaar gelijk dienen te zijn. Los van de vraag of
in een geautomatiseerde omgeving het onderscheid grootboek/subgrootboek nog wel relevant is, berust het 'bijwerken' van het grootboek/ subgrootboek op ee/wia/i'ge j'nvoer. Derhalve is van een additionele interne controle geen
sprake.
Momentum accounting is feitelijk een eerste stap richting differential triple-entry accounting. Om deze reden wordt
het door integratie van beide systemen verkregen nieuwe systeem in het vervolg als zijnde een (differential) tripleentry accountingsysteem aangemerkt. Om te kunnen spreken van een (differential) triple-entry accounlingsysieem is
deze integratie evenwel geen voorwaarde.
••

••
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8.2 De CLM-case

* - -*=, -v-^:-: w

«.•-.•.-;•••.*:.-,: ,-,r.

In deze paragraaf wordt een gestileerd voorbeeld uitgewerkt van een computer-verhuurbedrijf: CLM*. De ten aanzien van dit bedrijf opgetreden transacties zullen zowel volgens het dubbel boekhoudmodel (paragraaf 8.3) als volgens het drie-dimensionale model
(paragraaf 8.4) worden uitgewerkt. Langs deze weg kan op efficiënte wijze een vergelijkende analyse plaatsvinden (paragraaf 8.5). Het betreffende voorbeeld heeft tevens gediend als basis voor het experiment inzake het nut van differential triple-entry accounting
(zie hoofdstuk 9).
. ,
.

Computer Leasing Maatschappij (CLM)
Computer Leasing Maatschappij is een rechtspersoonlijkheid bezittende vennootschap
die als bedrijfsactiviteit heeft het verhuren van computers met bijbehorende aanverwante
apparatuur. De onderneming is opgericht per 1-1-1991 en is gevestigd te Utopia (een
klein subtropisch eiland in het midden van de Stille Zuidzee). De geldeenheid welke
wordt gehanteerd in Utopia, is de UCU ('Utopian Currency Unit"). Deze geldeenheid
wordt weergegeven met de ISO-code Cl. Mede door het stringente monetair beleid van
de Utopese regering, is de inflatie steeds nihil. Utopia kent bovendien geen belastingen.
CLM is ontstaan uit een bedrijfsfusie met een tweetal, in moeilijkheden verkerende,
verhuurvennootschappen. Dit waren TMG en SEG. Bij deze fusie werden, voorzover als
mogelijk, de gezonde delen van de twee vennootschappen ondergebracht bij CLM. Bij
CLM zijn 38 werknemers in dienst. Het bestuur wordt gevormd door een drietal
directeuren, zijnde de directeur Technische Zaken & Onderhoud, de directeur Commerciële Zaken en tenslotte de directeur Financieel-Economische Zaken. De verhuur van de
computers cum annexis vindt plaats in de vorm van operational lease op basis van
jaarcontracten. Er zijn geen boeteclausules opgenomen in deze jaarcontracten. Dit impliceert dat er per het einde van elk (contract)jaar vrije opzegging kan plaatsvinden, zonder
enige directe financiële consequenties.
Bij de oprichting van CLM zijn a pari aandelen geplaatst en volgestort voor een bedrag
van Ü 300.000.000. In verband met het overgenomen personeel is aan goodwill Ü
50.000.000 betaald. Behalve het personeel heeft CLM van TMG en SEG de uitstaande
vorderingen tegen het nominale bedrag van Cl 180.000.000 overgenomen.
In 1991 en 1992 hebben zich ten aanzien van CLM de volgende financiële feiten
voorgedaan:
.

- j g g - i

1.

••

, .•,,>-• .-.:. : . ^ , . . •.. ^
::• •

. ; •

2 .: • • • • • • .

••%*-.

.,-^,->;;:,. „;-•::-;;• • • ^ • - • . - • .
• •••:•:

> ^ . . ' -

• • • • : : $ « : . ; • •••: ; < . • - - .

.-. . r;—••.•,- •; • •;-*•£*-

: ^ ; ^ ••--! f

ir

Ï

-

* .•-:••••.'•

Oprichting van de vennootschap. Plaatsing en volstorting van het aandelenvermogen ad Ü 300.000.000. Betaling van Cl 180.000.000 voor overgenomen vorderingen en Cl 50.000.000 voor goodwill.

* D e g e g e v e n s uit d e z e c a s e zijn v o o r e e n z e e r b e p e r k t d e e l g e b a s e e r d o p / / ï n ( 1 9 8 9 : 4 ) . '-• i
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2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Op 1 januari is een obligatielening van Ö 100.000.000 afgesloten. De looptijd van
de lening is 3 jaar. De op de lening te betalen rente is 10% per jaar. Zie ook
onderdeel 9.
Op 1 januari is een aantal computers aangeschaft voor Cl 360.000.000. De
geschatte economische gebruiksduur van deze computers is 36 maanden. De
restwaarde hierna wordt op nihil gesteld.
De onder 2 bedoelde computers zijn per 1 januari verhuurd voor Cl 30.000.000 per
maand. De huur dient per het eind van iedere maand te worden voldaan. Alle
huur is in 1991 ontvangen.
De maandelijkse afschrijving op de computers onder 2 bedraagt Cl 10.000.000.
De onderhoudskosten op de computers onder 2 bedragen per kwartaal Cl
24.500.000. Deze kosten zijn in 1991 volledig voldaan.
Per het einde van elke maand wordt een dividend van Ü 3.000.000 uitbetaald. Dit
is 12% per jaar van het nominaal eigen vermogen.
De afschrijving op de goodwill bedraagt Ü 10.000.000 per jaar.
Op 31-12 is over 1991 Cl 10.000.000 aan rente betaald.
Van de over 1991 gerealiseerde winst wordt Cl 86.000.000 gereserveerd.
Van de uitstaande vorderingen staat per het eind van het jaar nog Ü 100.000.000
open. Er hebben zich geen wanbetalingen voorgedaan.

. 1992
----- — ' - • -— > — »
1.
Wegens het grote aantal klachten van gebruikers heeft het management besloten
per 1-1-1992 het onderhoud te intensiveren. De kosten die hiermee verband
houden bedragen Ü 32.000.000 op jaarbasis. Zie ook onderdeel 10.
2.
Op 1 juli is voor Ü 400.000.000 in nieuwe computers geïnvesteerd. De geschatte
gebruiksduur van deze computers is 40 maanden. De restwaarde wordt op nihil
gesteld.
3.
De onder 2 bedoelde nieuwe computers zijn eveneens per 1 juli verhuurd voor 0
28.000.000 per maand. Zie ook onderdeel 5. De geschatte toename van de
onderhoudskosten bedraagt Cl 40.000.000 op jaarbasis. Deze kosten zijn steeds
per het begin van elk jaar verschuldigd. Voor het onderhoud over de tweede helft
van 1992 dient, vanwege de eerste (intensieve) controle, het volle bedrag ad Ü
40.000.000 te worden betaald.
• •
Zie ook onderdeel 10. Voor de extra afschrijvingen zie onderdeel 7.
4.
In verband met het op de markt brengen van de nieuwe computers is het bedrijf
genoodzaakt de leasetermijnen van de 'oude' computers met ingang van 1 juli te
verlagen van Ü 30.000.000 per maand tot Ü 24.000.000 per maand.
Zie ook onderdeel 5 en 9.
'•" *•'*•'•
"'
Ontvangen aan huur Cl 486.500.000.
•-•••>' gfi-'A-'ks??:•.«;-•
-'• •»• 5.
Zie ook onderdeel 9 en onderdeel 17.
6.
Op 1 juli is in verband met de financiering van de uitbreiding van het netwerk een
onderhandse lening afgesloten voor Ü 100.000.000. De looptijd van deze lening is
3 jaar tegen een rente van 12% op jaarbasis. De rente wordt halfjaarlijks bij
achterbetaling voldaan.
;
Zie ook onderdeel 8.
7De maandelijkse afschrijving op de verhuurde computers is van 1-1 t/m 30-6 Cl
10.000.000 per maand en vanaf 1-7 Cl 20.000.000 per maand.
8Op 31 december is Ü 16.000.000 aan rente betaald (Ü 10.000.000 op de obligatielening en Cl 6.000.000 op de onderhandse lening).
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9.

Begin oktober is een nieuwe concurrent op de markt jjekomen, waarbij werd
ingeschat dat de omzet in het laatste kwartaal 1992 U 2.500.000 zou achter
blijven bij de voor dat kwartaal begrote omzet. Het management ging er van uit
dat dit omzet-effect blijvend van aard zou zijn. De geschatte kostenreductie in het
laatste kwartaal in 1992 ten gevolge van de verminderde omzet door het op de
markt komen van de eerder genoemde nieuwe concurrent bedraagt Cl 500.000.
•.-•>«;"*•£ Ook dit kosten-effect achtte het management blijvend van aard.
Zie ook onderdeel 10 en 17.
10.
Aan onderhoudskosten is Ü 169.500.00 betaald.
11.
Per 1 januari is het maandelijkse dividend verhoogd tot Cl 5.000.000, zijnde op
jaarbasis 20% van het nominaal ingebrachte eigen vermogen. Het totale dividend
is in 1992 uitbetaald.
12.
De afschrijving op de goodwill bedraagt Cl 10.000.000 per jaar.
13.
Van de over 1992 gerealiseerde winst wordt Ü 25.000.000 gereserveerd.
14.
Voor reorganisatiekosten is Cl 26.000.000 betaald. Het betreft hier een eenmalige
kostenpost.
15.
Eind 1992 wordt het personeel een loonstijging van 10% toegezegd, ingaand per
1-1-1993. Als gevolg hiervan stijgen de loonkosten volgend jaar van
Cl 120.000.000 naar Ü 132.000.000 per jaar. Deze loonkosten maken onderdeel
uit van de totale onderhoudskosten.
16.
Van de uitstaande vorderingen staat per het eind van het jaar nog Cl 60.000.000
open.
17.
Per eind 1992 blijkt alsnog dat een deel van de voor 1992 begrote omzet niét is
gehaald. Het betreffende bedrag ad Ü 3.000.000 wordt toegeschreven aan de
•.
onder 9 bedoelde nieuwe concurrent. Het management is van mening dat het
verlies van dit deel van de markt structureel van aard is. De daling van de
,
onderhoudskosten was conform de bij onderdeel 9 uitgesproken verwachting.
f. v ' - ^

8.3 Gegevensverwerking bij CLM in een dubbel boekhoudmodel
De gevolgen op yaaröa^w van de in de vorige paragraaf genoemde financiële feiten voor
de financiële positie van CLM kunnen bij toepassing van dutóe/ èoejfc/ioKden als volgt in
de vorm van yo«/7zaa/po.s/en worden opgetekend.
Op basis van dit journaal (zie pagina 175 en 176) is vervolgens voor CLM een
e/ndvers/ag over 1992 opgemaakt. In de toelichting op dit verslag zijn aanvullende
gegevens opgenomen met betrekking tot de financiële positie van de vennootschap.
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journaal 1991 (bedragen x Ü 1.000.000)
deber cred/f
1. Liquide middelen
Goodwill
Vorderingen
Aan Aandelenvermogen

70
50
180

300

2. Liquide middelen
Aan Obligatielening

*

100

100

3. Computers
Aan Liquide middelen

360

360

4. Liquide middelen
Aan Huuropbrengsten

,

,.

120

120
98

98

7. Netto winst
Aan Liquide middelen

36

8. Afschrijvingskosten goodwill
Aan Goodwill

10

9. Rentelasten
Aan Liquide middelen

10

10. Netto winst
Aan Winstreserves

86

-'

.

10

•

•

*

'

«

*

>

.

-

•

»

"

V

,

: !

:

'

•

• ••» ' < : p ' < i": A

10

86

11. Liquide middelen
_ Aan Vorderingen
"(180-100)

,

Totaal

V.

" ""

't/v .1

360

5. Afschrijvingskosten computers
Aan Computers
6. Onderhoudskosten
Aan Liquide middelen

360

80
80

1560

1560

•.'•

!- .•.• -,::^if

.:;•. -
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Journaal 1992 (bedragen x Ü 1.000.000)
,
'V
1. Geen journaalpost
,* ,":.'
2. Computers
". ,,_ - Y . Y ,
Aan Liquide middelen : ',;.Y
*

;r>Wj ' >^ ,; 0
debef cred/ï
... ,
400
400

.
. .

3. Geen journaalpost
'
4. Geen journaalpost
5. Liquide middelen
Aan Huuropbrengsten
"(6x30 + 6 x 2 4 + 6 x 2 8 - 2 . 5 - 3 )

>'
.. . 486.5
486.5

6. Liquide middelen
Aan Onderhandse lening
7. Afschrijvingskosten computers
Aan Computers
8. Rentelasten
Aan Liquide middelen
9. Geen journaalpost

.
"

100

• •
100

180
.....

' •' '
180

16
16

10. Onderhoudskosten
Aan Liquide middelen
"(98 + 32 + 40-0.5)

169.5*
169.5
.

11. Netto winst
"
Aan Liquide middelen

60

12. Afschrijvingskosten goodwill
Aan Goodwill

10

13. Nettowinst
Aan Winstreserves

25

.

14. Incidentele lasten en baten
Aan Liquide middelen
15. Geen journaalpost
16. Liquide middelen
Aan Vorderingen
"(100-60)
17. Geen journaalpost
Totaal

176

60
10

25
26
26
40
40

1513

1513
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Financieel Verslag Computer Leasing Maatschappij 1992
Balans per 31-12
(x Ü 1.000.O0O)
1992

1991

30

40

Computers

460

240

Vorderingen

60

Liquide mid.

61

Goodwill

^' "

611

1992

1991

300
111

300
86

100 Vreemd vermogen:
-obligaties
106 -onderhandse
lening

100

100

100

0

486

611

486

Eigen vermogen:
-aandelenvermogen
-winstreserves

Resultatenrekening over 1992
(xÖ 1.000.000)
1992

1991

Netto-opbrengsten uit verhuur

486,5

360

Onderhoudskosten

169,5

98

Afschrijvingskosten computers

180

120

Bruto-verhuurresultaat

137

142

Rentelasten

16

10

Afschrijvingskosten goodwill

10

10

111

122

Incidenteel verlies

26

0

Netto-winst

85

122

Uitgekeerd dividend

60

36

Toevoeging aan winstreserves

25

86

Verdeelde netto-winst

85

122

Netto-winst uit verhuur
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Toelichting
Balans
Goodw/7/
'
Deze post betreft de betaalde goodwill op het bij de fusie van de vennootschappen TMG
en SEG overgenomen personeel. Op het betaalde bedrag (Cl 50.000.000) zijn de
cumulatieve afschrijvingen in mindering gebracht.

Computers

'

Deze post omvat de door CLM aangeschafte computers die momenteel zijn verhuurd en
als zodanig bij de klanten aanwezig zijn. De gehele voorraad computers is, evenals in
1991, voor verhuur in gebruik. Gewaardeerd wordt tegen historische kostprijs minus
afschrijvingen op basis van de lineaire afschrijvingsmethode. Op 1-7-1992 is voor Ü
400.000.000 in nieuwe computers geïnvesteerd. Deze zullen worden afgeschreven over
een periode van 40 maanden. Voor de computers die aan het begin van het jaar reeds
in gebruik waren, resteert op 31-12-1992 nog een (economische) levensduur van 1 jaar.
Vbrcfer/ngen
Deze post bevat de kortlopende vorderingen. Deze zijn gewaardeerd tegen nominale
waarde. Eventueel oninbare vorderingen worden verrekend met de (bruto)opbrengsten
uit verhuur van computers cum annexis. - ---

/./qu/'cfe m/cfcfe/en
Deze post omvat de kasmiddelen en de direct opeisbare tegoeden bij de bank.

E/gen Vermogen
Het aandelenvermogen omvat de nominale waarde van de volgestorte aandelen. Er
heeft in 1992 geen uitbreiding van het aandelenvermogen plaatsgevonden. De
winstreserves zijn in 1992 slechts gewijzigd door dotatie van de niét-uitgekeerde winst
over 1992. Met de aandeelhouders is overeengekomen dat met ingang van 1992 de
jaarlijkse dividenduitkering (het dividendpercentage) zal worden verhoogd van 12% naar
20%.

--•

-

l/reemd Vermogen
Het vreemd vermogen bestaat uitsluitend uit leningen op lange termijn. Op de ob/Zgaf/e/en/ng heeft geen aflossing plaatsgevonden. Het betreft een ineens aflosbare
obligatielening met ingang van 1-1-1991, tegen 10% rente per jaar, met een looptijd van
3 jaar. De rente dient jaarlijks te worden betaald, steeds per het einde van ieder jaar.
In verband met de uitbreidingsinvestering in computers is per 1-7-1992 een ineens
aflosbare onderhandse /en/ng van Cl 100.000.000,- afgesloten met een looptijd van 3
jaar. Er is een rentevergoeding overeengekomen van 12% per jaar. De rente dient
halfjaarlijks te worden betaald, steeds per het einde van ieder halfjaar.
.
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Resultatenrekening
A/e/ta-opbrengsten u/f
Deze post bevat de bruto-opbrengsten uit de verhuur van computers cum annexis, minus
de oninbare vorderingen. In 1992 hebben zich evenals in 1991 geen oninbare
vorderingen voorgedaan. De stijging in de opbrengsten uit de computerverhuur is ontstaan als gevolg van de uitbreiding van de leasecapaciteit per 1-7-1992. De per deze
datum ontvangen computers werden meteen verhuurd tegen een maandelijkse
leasetermijn van Ü 28.000.000 in totaal. Door in gebruik name van de nieuwe computers
bleek het noodzakelijk de leasetarieven op de reeds verhuurde computers te verlagen.
Deze tarieven werden per 1-7-1992 verlaagd van in totaal Ü 30.000.000 naar Cl
24.000.000 per maand. De concurrentie in de leasemarkt heeft zich in 1992 verhevigd.
Ten gevolge hiervan is de omzet over 1992 zo'n Ü 5.500.000 achtergebleven bij de voor
1992 genormeerde omzet ad Cl 492.000.000. Het bestuur gaat er van uit dat dit effect
structureel is.

Onderhoudskosten
Deze post bevat alle kosten die kunnen worden toegerekend aan de onder•<
houdsactiviteiten van de verhuurde computers cum annexis. Als gevolg van een groot
aantal klachten van gebruikers heeft het bestuur besloten tot een permanente intensivering van de onderhoudsactiviteiten per 1-1-1992. Dit besluit alsmede het onderhoud aan
de uitbreiding van het computernetwerk leidde tot een structurele stijging van de kosten
voor onderhoud van Ü 72.000.000 ten opzichte van 1991. Alle kosten verbonden aan de
onderhoudsactiviteiten zijn regelmatig over het jaar verspreid.
De kostenreductie die met het achterblijven van de verhuuromzet wegens concurrentie
gepaard ging, bedroeg Ü 500.000. Het bestuur gaat er van uit dat ook dit effect structureel is.
^fec/7r//V/no:s/coste/7 computers
'
De afschrijving op de verhuurde computers vindt plaats volgens de lineaire methode,
uitgaande van de historische kostprijs en de geschatte economische gebruiksduur. Als
gevolg van de snelle ontwikkelingen in de computerbranche wordt de restwaarde steeds
op nihil gesteld.

flente/asten
Rentelasten worden uitsluitend betaald over langlopende leningen. De rentevergoeding
op de obligatielening is 10% op jaarbasis. De rentevergoeding op de onderhandse lening
bedraagt 12% op jaarbasis.
4fec/7n/V;ng op poodw/7/
De afschrijving op de goodwill vindt plaats volgens de lineaire methode, uitgaande van
de historische kostprijs. Afgeschreven wordt over een periode van 5 jaar.
/nc/dentee/ verf/es
Het bestuur concludeerde begin 1992 dat om op lange termijn optimaal op de ontwikkelingen op de computerteasemarkt te kunnen inspelen en aldus een strategisch sterke
positie te kunnen behouden, het absoluut noodzakelijk was dat de bestaande organisatie
werd gewijzigd. Besloten werd de functionele organisatiestructuur te vervangen door een
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meer gedecentraliseerde divisiestructuur. De reorganisatie werd aldus in 1992 geheel
doorgevoerd. De kosten verbonden aan deze reorganisatie bedroegen Cl 26.000.000.

Algemeen
In december 1992 werd met de vakbonden en werknemers overeengekomen de loonontwikkelingen in de branche te volgen. Als gevolg hiervan vindt met ingang van 1-11993 een loonstijging van 10% plaats voor het computeronderhoudspersoneel. Dit leidt
tot een stijging van de jaarlijkse loonkosten van Ü 120.000.000 naar Ü 132.000.000.
Deze loonkosten maken deel uit van de totale onderhoudskosten.
Voor 1993 wordt verwacht dat als gevolg van groot onderhoud gemiddeld slechts 90%
van de capaciteit in gebruik zal zijn.
Voor dit onderhoud is nog geen voorziening getroffen. Naar alle waarschijnlijkheid zal als
gevolg van dit groot onderhoud de opbrengst uit verhuur eenmalig dalen met Cl
62.400.000,- en zullen er incidenteel extra onderhoudskosten worden gemaakt voor het
bedrag van Ü 27.750.000,-- :,;v^^.;i ;ri:r ;;»>iiow ,•s.v-j;? feit- ••3^0" * K :sveo

In het aldus opgemaakte CLM-jaarverslag is een aantal gegevens opgenomen dat we
normaliter niet in een (extern) jaarverslag tegenkomen. Deze gegevens zijn evenwel
toegevoegd opdat in beide situaties, dubbelvoudig accounting en (differentieel) drievoudig
accounting, een verge/ytóare /?ej//.wing.rba.m ontstaat. Hierdoor is het bijvoorbeeld
mogelijk een vergelijking te maken van de kwaliteit van de winstvoorspellingen in beide
situaties (zie het experiment zoals dat in hoofdstuk 9 zal worden besproken).
Wanneer een winstvoorspelling voor CLM over 1993 wordt gebaseerd op het hiervoor
verstrekte jaarverslag, is een aantal aanvullende gegevensbewerkingen alsnog noodzakelijk. Een model-protocol van een dergelijke bewerking zou er als volgt kunnen uitzien:

: < , . ^ 1 : - ; ; : C ••'•!.•'«
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Tabel 8.1 Protocol winstvoorspelling 1993 (bedragen x 1 miljoen).
nettowinst 1992

85

+ incidentele verlies 1992

26

+ toename huuropbrengsten in 1993:
6 x 28 (nieuwe computers)
^
„.
- 6 x 6 (daling verhuur oude computers)
" ';•"'
- 16.5 (daling verhuur als gevolg van concurrentie)
- 62.4 (eenmalige daling verhuur als gevolg van groot
onderhoud)

53,1

- toename onderhoudskosten in 1993:
- 0,5 (daling als gevolg van omzetdaling)**
+ 12 (toename als gevolg van loonsverhoging)
+ 27,75 (eenmalige toename als gevolg van groot onderhoud)

-38,25

- toename afschrijvingskosten in 1993:
6x10 =

-60

- : ? . , ;• ^

- toename rentelasten onderhandse lening in 1993:
6/12 x 12% van 100

-6

begrote winst 1993

59,85

•In het laatste kwartaal van 1992 was de negatieve invloed van de concurrentie op de omzet in totaal 5.5. Dit is
op jaarbasis 22 en geeft derhalve een verwachte toename van de daling van de omzet voor 1993 van (22 5.5=) 16.5.
"in het laatste kwartaal van 1992 was de positieve invloed van de concurrentie op de onderhoudskosten 0.5.
Dit is op jaarbasis 2 en geeft derhalve een verwachte toename in de daling van de onderhoudskosten voor 1993
van(2-0.5=) 1.5.

.....-•-•-

. •

,

-

Bij (differential) triple-entry accounting is een belangrijk deel van de hiervoor ten
behoeve van de winstvoorspelling uitgevoerde bewerkingen, formeel gesystematiseerd. In
de volgende paragraaf wordt dit uiteengezet.
•

8.4 Gegevensverwerking in een drie-dimensionaal accountingmodel
Behalve dat aan het overigens indrukwekkende werk van (/in de boekingsregels
ontbreken die nodig zijn voor het intracomptabel implementeren van het triple-entry
concept, ontbreekt vervolgens ook een integraal administratief model waarin de derde
dimensie gestalte kan worden gegeven. In deze paragraaf worden voor genoemde '
boekingsregels en administratief model de contouren uiteen gezet.
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In paragraaf 7.2 zijn de boekingsregels uiteengezet zoals die gelden in een dubbel
boekhoudstelsel bij toepassing van de twee-rekeningen reeksen-theorie. Bij toepassing van
een dubbel boekhoudstelsel worden evenwel bepaalde vaak belangrijke financiële feiten
n/A opgetekend. Wanneer bijvoorbeeld van de bank bericht wordt ontvangen dat de rente
op het uitstaande deposito ad ƒ 500 min is verlaagd van 7% naar 6%, wordt hiervan géén
aantekening gemaakt (hetgeen wordt gerechtvaardigd met een verwijzing naar het realisatie-principe). Toch staat met het bericht van de rentedaling onomwonden vast dat de
winstcapaciteit van de onderneming is verslechterd. Wanneer vervolgens het betreffende
deposito wordt omgezet in te verhuren onroerend-goed met een verwacht huurrendement
van 12% per jaar, wordt enkel de verandering in de rame/tffe/Z/ng van het eigen vermogen opgetekend. Dit komt tot uitdrukking in de joumaalpost:
Onroerend goed
Aan Deposito

ƒ 500 min

..., _. ._
ƒ 500 min

...„_".. .''.'
'«§b«o f

De met deze investering veranderde winstcapaciteit van het eigen vermogen (6% per jaar
wordt 12% per jaar) wordt niét geadministreerd. Gevolg is een onvolledige beschrijving
van het verloop in de financiële bedrijfstoestand en derhalve van de financiële gevolgen
van de door het management in een bepaalde verslagperiode ondernomen activiteiten.
Naast veranderingen in samenstelling en/of omvang van het eigen vermogen worden bij
d(ö%re/j/«a/ fnp/e enfry accoMnftwg ook oorzakelijke winstmutaties geadministreerd. Via
het administreren van wi'nrf&ractoin kan aan de administratie een (systematisch) overzicht
worden ontleend van de achterliggende factoren welke veranderingen in het periodieke
resultaat teweeg hebben gebracht. De geldelijke effecten van de opgetreden winstkrachten
dienen hiertoe te worden uitgedrukt in de zelfde tijddimensie als waarin de resultatenrekening wordt opgemaakt, dat wil zeggen: guldens over een bepaalde periode (stroomgrootheden). Het aldus beschikbare overzicht dat de oorzaken opsomt van mutaties in het van
periode tot periode gerealiseerde resultaat, zal ik aanduiden als vWnrt-/nM/a/{£tf<i<2/ (of
'acfi'on
In mowien/um accounting worden oorzaken van veranderingen in de winstsnelheid van het
eigen vermogen ('income momentum') geadministreerd. De winstsnelheid zoals die per
een bepaald moment bestaat, blijkt uit de w//tstóne/n«Kfr-jrtaa/ (of 'momenrwm stateraen/').
Oorzaken van mutaties in de winstsnelheid worden met hun geldelijke effecten vastgelegd
op de >Wnsf.snWneüiy-mu/a/ie,staa/ ('/mpufre sta/ernen/')-
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In principe is het vanwege de verschillende tijddimensies (en daarmee verbonden
verschillen in maateenheden) onmogelijk een systeem van momentum accounting te
integreren in een systeem van differential triple-entry accounting. Waar in differential
triple-entry accounting wordt gewerkt met guldens, wordt in momentum accounting
gewerkt met guldens per periode. Maar door gebruik te maken van grootboekrekeningen
voor ongerealiseerde winstsnelheden, kan volledige afstemming worden bereikt tussen het
momentum accountingsysteem en het systeem van differential triple-entry accounting. Op
deze wijze kunnen de voordelen van èeide systemen worden gebruikt voor het verantwoorden van de verhoogde administratiekosten.
Het in paragraaf 8.4.2 te bespreken administratieve systeem is te beschouwen als een
integratie van momentum en differential triple-entry accounting.
Een winst-mutatiestaat geeft een verklaring voor de verandering in het winstcijfer van
enige verslagperiode ten opzichte van de winst over de vorige verslagperiode. Het eigen
vermogen op enig tijdstip t2 kan aldus langs drie wegen (dimensies) worden bepaald: •' *'
1. Uit de same/wte//mg van /ie/ e/gen vermogen op ^
* •*'
eigen vermogen per t2= beschikbare activa per t2 - vreemd vermogen per tj
^v
2. Via de administratie van de in de periode t2~ti gerea/iseerde wins/, dit is de
' • •'•verandering in de omvang van /ie/ eigen vermogen.
eigen vermogen per t2= eigen vermogen per t, + winst over de periode t2-tj - -«•
winstuitkering in de periode t2-tj +/- stortingen/onttrekkingen in de periode t2~tj.
3. Via de geadministreerde ej^ec/en van vwns fltrac/i/en.
eigen vermogen per tj= eigen vermogen per t, + winst over de periode tj-tg +/'•' ^
winstmutatie in de periode t2-t[ - winstuitkering in de periode t2-tj +/- stortingen/onttrekkingen in de periode t^-tj. In deze laatste benadering is duidelijk dat bij de berekening van het eind eigen vermogen per t2 in eerste instantie wordt aangenomen dat de
in de vorige periode tj-tQ gerealiseerde winst ook in de actuele periode t2-tj kan
v-worden gerealiseerd^. Immers de winst over de periode t,-t^ tezamen met de
•
winstmutatie in de periode t^-tj geeft de winst over de periode tj-tj.
• '
Een winst-mutatiestaat kan zowel ex/racomp/a&e/ als in/racom/rtaoe/ worden samengesteld. In de toelichting op de balans en resultatenrekening alsmede (en vooral) in het
directieverslag kunnen een groot aantal (vaak niét-kwantitatief gespecificeerde) gegevens
worden aangetroffen die betrekking hebben op gerealiseerde winstkrachten. Te denken
valt aan gegevens over veranderde rentepercentages, arbeidsproduktiviteit, bedrijfsM*
efficiency, overnames, valutaire invloeden, overheidsmaatregelen, marktondersteuning,
marktaandelen, ziekteverzuim, wijziging in afschrijvingen, personeelsbestand, investeDit is een van de postulaten die binnen momentum accounting wordt gehanteerd (zie hiervoor ook paragraaf
7.5.5).
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ringen, orderportefeuille, invloed van de concurrentie, grondstofprijzen, wijzigingen in
voorzieningenbeleid, conjuncturele invloeden, bezettingsgraden en nieuwe deelnemingen.
Een buitenstaander kan op basis van deze (niet-systematisch gegroepeerde) gegevens
proberen een sluitende winst-mutatiestaat samen te stellen. Hierbij wordt hij echter gesteld voor (te veel) niet-oplosbare schattings- en toerekeningsproblemen. Wat is bijvoorbeeld het precieze netto-effect van een stijging van de Dollar met 20 cent of een
daling van het ziekteverzuim met 1% op het winstcijfer van Philips? Anders ligt dit bij
het betreffende bedrijfsmanagement. Het kan als een taak van het management worden
gezien uitspraken te doen over de verwachte effecten op het bedrijfsresultaat van bijvoorbeeld rente-ontwikkelingen of programma's voor hogere arbeidsproduktiviteit. Deze (te
funderen) uitspraken over de gevolgen van dergelijke ontwikkelingen voor de toekomstige
winstpositie van de onderneming kunnen in het (drie-dimensionale) accountingsysteem (in
de derde dimensie) worden vastgelegd. Op basis van deze administratie kan de winstmutatiestaat intracomptabel worden opgemaakt zodat een sluitende verklaring beschikbaar
is voor de verandering in het gegenereerde resultaat en de krachten die daaraan ten
grondslag liggen.
tl
In een aantal situaties zal pas ex-post kunnen worden vastgesteld dat bijvoorbeeld het
verkoopresultaat is achter gebleven bij dat van het vorig jaar. In het geval het hier gaat
om een materieel residu, zal een nadere analyse aan het licht moeten brengen wat de
achterliggende oorzaken zijn. Vervolgens kan in de driedimensionale administratie van
deze oorzaken alsnog aantekening worden gemaakt.

8.4.2 /rt/racomptafre/e verwer/:i/jg va/i de derde d/menue en de

In afwijking van //ïri zal in deze paragraaf een administratief systeem worden besproken
dat wordt gekenmerkt door een integratie van triple-entry en momentum accounting.
Hierbij wordt het proWeem van de nyddimenj/e opgelost door in het grootboek rekeningen
aan te leggen voor de ongeraj/weerde e^ecren van opgetreden winstkrachten (dit zijn
. In dit systeem staat de arfm/m'rfrar/e van de wi>wWne//ie/d centraal (de
iV of 'income momenfMm') en de mutaties die in de winstsnelheid optreden
ten gevolge van bepaalde winstkrachten. Ten gevolge van deze zogenaamde im/jw/jen zal
het periodieke resultaat verschillen (dit zijn de acties) en derhalve blijft overeind de
derde, nieuwe dimensie: (oorzakelijke) w/n^rmwfafjej. De aard van de winst-mutatiestaat j
die in dit systeem wordt opgesteld is feitelijk een comluRafie van vi>ins/-wiu/a//e.ï/aar en
Alhoewel in het geïntegreerde systeem de administratie van winstsnelheids-mutaties
voorop staat, wordt het verkregen nieuwe, derde overzicht als 'winst-mutatiestaat' aangeduid omdat op dit overzicht op basis van de geadministreerde winstsnelheids-mutaties een
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oorzakelijke relatie wordt gelegd met betrekking tot het van periode tot periode gerealiseerde resultaat^.
Met betrekking tot de w/>wwne//iejV/ va« /ief e/gen vermogen kunnen twee aspecten
worden onderscheiden:
^= ^ •
..-;>..• -,„ >,^, ;
a. De rea/i'sarie ervan in bepaalde kosten en/of opbrengsten. Wanneer zich uitsluitend
financiële feiten zoals hier bedoeld voordoen, zal de winst in de tijd gezien gelijk blijven.
b. Het onttfaan/foenemerc en remerg<3a/i/q/hemen ervan ten gevolge van winstkrachten
(impulsen). Ten gevolge van deze krachten treden van tijd tot tijd veranderingen op in
het winstcijfer

..'-?•»•

,..>•.••„ - ^ • ' - > ; > 5 ^ 1»; *» - v *•:-- i ; ; ; \ jSh-!"

Ten behoeve van de administratie in het grootboek van de vW«s/.ïne//iekis-ej9'i»cten van
w/n.jf&rac/rtert dienen bij elke resultaatpost (minimaal) twee grootboekrekeningen te
worden aangelegd:
1. Een coH/ro/erende wjrwr-mMfa//ere&enmg' (voor de administratie van de realisatie van
de income momentum).
Deze rekening geeft aan welk kosten- casu quo opbrengstbedrag in de lopende periode
dient te worden gerealiseerd op basis van het per het begin van deze periode
aanwezige 'momentum'. Dergelijke grootboekrekeningen kunnen worden genoemd 'Te
realiseren huuropbrengsten', 'Te realiseren onderhoudskosten', 'Te realiseren rentelasten', enzovoort . Afgezien van de omrekening in guldens per periode naar guldens
voor de komende verslagperiode, komt het openen van deze rekeningen neer op het
overschrijven van de posten en bijbehorende bedragen op het momentum statement per
het begin van de betreffende periode.
Het hier bedoelde type grootboekrekeningen wordt ingevoerd in verband met het eerste
postulaat in momentum accounting: de veronderstelling dat de in het verleden
gecreëerde winstsnelheid van het eigen vermogen in de toekomst onveranderd zal blijven tot dat een winstkracht daarin verandering brengt (de veronderstelling van

Indien deze toerekening achterwege wordt gelaten, is het aldus verkregen overzicht de winstsnclhcids-mutaücslaal.
Hier dient in principe van winsttnW/iei<fr-mutatierckcningen te worden gesproken. Maar vanwege de aansluiting
die in het geïntegreerde systeem wordt gezocht tussen ontwikkeling in de income momentum en ontwikkelingen in
het periodieke resultaat, worden deze rekeningen als 'winst-mutaücrekeningcn' aangeduid.
Wanneer de bedragen van deze posten volgens de fcgrofin£ overeenkomen met de bedragen op basis van de per
het begin van de budgetperiode aanwezige mom«Ma voor genoemde posten, dan kunnen de controlerende winstmutatierekeningen worden gelijkgesteld aan de in paragraaf 7.4.2 besproken èudgeireieni/igen.
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constante wi'ns^ne/ncjrf waardoor winsfmMtoiïe.s' acn/envege M/ven). Dit betekent dan
ook dat deze grootboekrekeningen in principe worden geopend mef de oedragen van
de vorige vers/ag/?eri'ode. Het zijn als het ware de 'budgetbedragen' voor de komende
verslagperiode. De openingsbedragen ten aanzien van de (te realiseren) kosten staan in
dit verband als 'positief' geadministreerd en de (te realiseren) opbrengsten als 'negatief'. Wanneer kosten casu quo opbrengsten in het verloop van de verslagperiode
worden gerealiseerd, worden deze rekeningen als respectievelijk 'negatief' en 'positief'
opgetekend (het betreft immers uiteindelijk een afname respectievelijk toename van
het eigen vermogen; zie ook de bespreking van temporal triple-entry accounting in
paragraaf 7.4.1). Via de administratie op deze controlerende winst-mutatierekeningen
kan worden nagegaan of zich al dan niet een bepaalde winstkracht aan het oog van het
management heeft onttrokken^. Is dit niét het geval, dan is het saldo van deze rekeningen per het einde van de verslagperiode steeds (nagenoeg) nihil. Deze rekeningen
komen dan ook niét voor op de winst-mutatiestaat.
2. Een vergarende wi>u/-/nM/a?iere/:ening'° (voor de administratie van mutaties in de
•••«.>•
i - • .,-; ," -•;
income momentum en dus impulses).
Op deze rekening worden de gevolgen van veranderingen in de winsttne/Jteid van nef
eigen vermogen geadministreerd zoals die ten gevolge van bepaalde winstkrachten zijn
opgetreden. Het betreft hier derhalve de rekeningen waarop ac/i/er/<ggende oorzaken
van w<nrfmufcz/i££ worden opgetekend. Deze rekeningen kunnen bijvoorbeeld worden
genoemd 'Afname huuropbrengsten als gevolg van concurrentie', 'Toename
onderhoudskosten als gevolg van nieuwe CAO', 'Toename rentekosten als gevolg van
nieuwe lening', enzovoort". De saldi van deze verklarende winst-mutatierekeningen
worden op de winst-mutatiestaat opgenomen. Bij het optreden van een positieve
winstmutatie wordt een positief bedrag ingevoerd terwijl bij het optreden van een
negatieve winstmutatie een negatief bedrag wordt ingegeven. Het ultieme effect van
deze winstkrachten is dat het eigen vermogen meer/minder toeneemt respectievelijk afneemt dan in de vorige verslagperiode,
ï^i < : : ; ; - » jriM,?<?\2;i Öi«i ?$.•'•-•

' In dit geval is er sprake van een verschil tussen de geadministreerde 'actie' en feitelijk opgetreden 'winstmutatie'.
'" Ook dit type rekeningen dient in principe als winstsnelheids-mutatierekeningen te worden aangemerkt. Zie de
opmerking bij voetnoot 8.
" Een systeem van zuiver 'momenmm accou/itt'ng' waarbij kosten- en opbrengsten-posten en de effecten van
winstkrachten op de winstsnelheid worden gemeten in 'guldens per periode', kan op vergelijkbare wijze worden
geïmplementeerd. Vanwege het verschil in maaiecnhcid met het bestaande systeem ('guldens per periode'
respectievelijk 'guldens') zal de ontwikkeling van de winstsnelheid evenwel in een 5u£-itt&m/u.ttra/je moeten plaatsvinden. Door echter de effecten van winstkrachten op jaarbasis te administreren, kan desalniettemin de ontwikkeling
van de 'income momentum' opyaoWxuis worden vastgelegd. Hierbij dient het deel van de winstkrachien dat zich in
de verslagperiode waarin deze krachten zich manifesteren /u>/ tot realisatie zal komen, als 'o/igerea/weerrf' te
worden verantwoord. Deze ongercaliseerde impuls betekent actie in de volgende verslagperiode. Bij de opstelling
van de winst-mutaücstaat zal dit blijken.
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Wanneer een in een bepaalde verslagperiode opgetreden winstkracht zich in de
betreffende periode nog niet (volledig) in winst heeft gemanifesteerd, dient ten
behoeve van de afstemming van de resultatenrekening op de winst-mutatiestaat rekening te worden gehouden met deze on^erea//\seerde w/nsf/rac/tf. In de trebit-kolom
wordt in dit verband een ongerealiseerde positieve winstkracht als 'negatief' ingevoerd
als zijnde een boekhoudkundige correctie op de eerder geboekte positieve
winstmutatie. Een ongerealiseerde negatieve winstkracht wordt als 'positief' ingegeven,
zijnde een vermindering van een eerder geboekte negatieve winstmutatie.'^
Voor het verwerken van de financiële feiten wordt het y'ournaa/ uitgebreid met een derde
kolom: een /rebMo/om. In deze kolom worden de hiervoor onderscheiden twee typen van
rekeningen geadministreerd. Voorbeelden van financiële feiten waarvan de gevolgen in de
trebitkolom worden opgetekend, zijn: het verkopen van bestaande produkten (^realisatie
bestaand momentum), het maken van onkosten (=realisatie bestaand momentum), het op
de markt brengen van een nieuw produkt (=positieve impuls), het toetreden van een
nieuwe concurrent in een bestaande markt (=negatieve impuls), het verhogen van de
4
produktie-efficiency (=positieve impuls) en een algemene verlaging van de rentevoet "
(=negatieve impuls ten aanzien van spaartegoeden en positieve impuls ten aanzien van
opgenomen gelden zonder rentefixatie).
Gezien het voorgaande kunnen de öoejt/ng.srege/.ï in de /iier ge/ian/eerde vorm van een
drie-d/mens/ona/e admim'.jfra/(e 6y foepass/ng van de drie-rekeningen ree£als volgt worden geformuleerd:
.-••"•
1.

2.

3.

Een re&ening van een vermogensbesfanddee/ wordt in de deöe/)to/om met een
positief getal ingevoerd wanneer het eigen vermogen toeneemt respectievelijk in de
debetkolom met een negatief getal ingevoerd wanneer het eigen vermogen afneemt.
Een vermogensreAening wordt in de credMo/om met een positief getal ingevoerd
wanneer het eigen vermogen toeneemt respectievelijk in de creditkolom met een
negatief getal ingevoerd wanneer het eigen vermogen afneemt.
Een vWnjf-mMfanere£enmg wordt in de /retó&o/om met een positief getal ingevoerd
wanneer het eigen vermogen toeneemt respectievelijk in de trebitkolom met een
negatief getal ingevoerd wanneer het eigen vermogen afneemt.

Conform tabel 7.1 kunnen bovenstaande boekingsregels als volgt nader worden gedetailleerd (zie tabel 8.2). Hierbij hebben respectievelijk positieve en negatieve winst-mutatierekeningen betrekking op respectievelijk positieve en negatieve winstkrachten.

De hier onder 1 en 2 aangeduide nieuwe grootboekrekeningen kunnen ook worden genoemd 'ie realiseren winsten verliesrekeningen' respectievelijk 'verklarende winst- en verliesrekeningen'.
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Tabel 8.2 Gedetailleerde boekingsregels bij differential triple-entry accounting.
mutatie in
betreffende
post

mutatie in
het eigen
vermogen

kolomaantekening

Toename

Toename

Debet +

Afname

Afname

Debet -

Toename

Afname

Debet -

Afname

Toename

Debet +

Toename

Toename

Credit +

Afname

Afname

Credit -

Toename

Afname

Credit -

Afname

Toename

Credit +

3a.controlerende positieve winstmutatierekening
(bijvoorbeeld te realiseren verkoopopbrengsten)

Toename

Afname

Trebit -

Afname

Toename

Trebit +

3b.controlerende negatieve winstmutatierekening
(bijvoorbeeld te realiseren loonkosten)

Toename

Toename

Trebit +

Afname

Afname

Trebit -

3c.verklarende positieve winstmutatierekening
(bijvoorbeeld omzetstijging als gevolg van nieuw produkt A)

Toename

Toename

Trebit +

Afname

Afname

Trebit -

3d.verklarende negatieve winstmutatierekening
(bijvoorbeeld toename loonkosten
als gevolg van nieuwe CAO)

Toename

Afname

Trebit -

Afname

Toename

Trebit +

la.positief vermogensbestanddeel
(bijvoorbeeld kas)
lb.negatief vermogensbestanddeel
(bijvoorbeeld crediteuren)
2a.positieve vermogensrekening
(bijvoorbeeld huuropbrengsten)
2b.negatieve vermogensrekening
(bijvoorbeeld loonkosten)

Na verwerking van de financiële feiten dient het journaal, zoals steeds, in evenwicht te
zijn. Dat wil zeggen:

Zoals bij de uitwerking van de CLM-case zal blijken, dragen de hiervoor gegeven
boekingsregels er toe bij dat het bedoelde evenwicht steeds opgaat.
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Met betrekking tot de te administreren financiële feiten kan nu de volgende indeling
worden gemaakt.

ÏSH>
,;,;•

1. Financiële feiten waardoor uitsluitend de ,?ame/wfe//ing van het eigen venmogen
verandert (//ïri spreekt van 'j'n/rö-wea/fn /ra«jac//o/w', 1982:13), zoals een geldontvangst van een debiteur en de inkoop van handelsgoederen, worden in beginsel alleen
in de a*eöef-£o/0/n van het journaal verantwoord.
.^ 5..-.,'-.s . ! • : ; ; - •
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2. Financiële feiten waardoor uitsluitend de saldi van vermogensrekeningen muteren en
derhalve uitsluitend de owvong van het eigen vermogen betreffen ('/nrra-cap/ra/
rransacf/o/u'), zoals bij een herkapitalisatie, worden in beginsel alleen in de cred/fiko/om van het journaal verantwoord.
« ^ <j ^^JitaiH ^,/' .3;;. :?;-OA -." .; : ;,',
3. Financiële feiten waardoor niet alleen de ,sam£ttsre//mg waar 00& de omvang van het
eigen vermogen verandert ('ca/?/fa/-wea///i franjac/io/zs'), zoals een verkooptransactie
met winst of het vormen van een voorziening, komen zowel in de debet-, credit- als in
de trebit-kolom voor. Bij dergelijke transacties moet niet enkel worden aangeven
welke bezittingen en/of schulden zijn veranderd en welke winst- en verliesrekeningen
zijn gemuteerd, maar ook de winstkrachten die voor deze realisatie verantwoordelijk
zijn.
.'.'t -;

' *

4. Financiële feiten waardoor uitsluitend w»>«/5ne//ieidly-OTM/afie5 ontstaan'-' (zijnde
veranderingen in de winstsnelheid van het eigen vermogen en - dientengevolge veranderingen in het periodieke resultaat), zoals een bericht van de bank dat de rente
op deposito's is verlaagd of een besluit van het verkoopmanagement de verkoopprijs
op de produkten met 5% te verlagen, worden alleen in de freö/f-A:o/om genoteerd.
In geval van winstuitkering (dividend) neemt weliswaar de omvang van het eigen
vermogen af, maar dit betekent meestal niet dat ook de winstsnelheid van het vermogen
afneemt. Dit betekent dat de winstuitkering in principe alleen op een controlerende winstmutatierekening in de trebitkolom wordt verwerkt'*.
Bij de administratie van het ontstaan/tenietgaan van winstkrachten kan een nadere classificatie worden aangebracht (zie ook paragraaf 7.5.6). Te denken valt aan /«/erne en
exferne w/aï/jtrac/ifen en /nd<iente/e en s/r«c/Mre/e w/n.y/&racn/en. Ten aanzien van
structurele winstkrachten ('recurring forces') bestaat de verwachting dat deze ook in de
toekomst nog winst(snelheids)effecten zullen genereren. Inzicht in het type winstkrachten

Men zou deze transacties als 'intra-momentum'-transacties kunnen aanduiden.
Tenzij een verklaring voor een verandering in de winst ex dividend is gewenst

189

8 Operationalisering concept triple-entry en momentum accounting

dat op het bedrijfsresultaat heeft ingewerkt, is onder andere van belang voor de beoordeling van de prestaties van het management en de beloning op basis hiervan alsmede voor
het doen van uitspraken over toekomstig vermogen en winstniveau.
In het journaal zoals dat hierna wordt gepresenteerd, zijn de gegevens over 1992 verwerkt
zoals die in paragraaf 8.2 ten aanzien van CLM zijn gegeven. Hierbij geldt dat de
winstsnelheid van CLM per het einde van 1991 gelijk is aan Ü 122.000.000 peryaar,
zijnde de over 1991 gerealiseerde winst. Dit betekent dat de winst over 1992 bij afwezigheid van nieuwe winstkrachten, eveneens Ü 122.000.000 zal bedragen.

CLM is in 1991 opgericht. Er wordt verondersteld dat het triple-entry accountingsysteem
pas in 1992 wordt ingevoerd. Hierdoor is het journaal over 1991 vrijwel gelijk aan het
journaal zoals dat is besproken bij toepassing van dubbel boekhouden. Alleen de vormgeving is anders, met name ten aanzien van het gebruik van de debet- en creditkolom en het
gebruik van negatieve getallen.
Om reden van eenvoud is bij de opzet van het nieuwe, drie-dimensionale systeem verder
verondersteld dat er zich in 1991 geen w/nMrac/iten hebben gemanifesteerd. Bij genoemde veronderstelling kan de resultatenrekening over 1991 worden gebruikt als momentum
statement per 31 december 1991.
Een verklaring voor de uitgevoerde boekingen is na het onderstaande journaal opgenomen.
.-,• • •«.-.-_ •-..-^ .. .- . •. -• •• . .- ;•• • •• •-.-..„..- .-,.
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Journaal 1991 (bedragen x Ü 1.000.000)

.,,,,

.-.•....

r

deöef cred/Y
1.

Liquide middelen

'•••••?..ir»>jA';-r-v ia--r^.,.?q .•:..,-..•;

Goodwill
Vorderingen
Aandelenvermogen

300

2.

Liquide middelen
Obligatielening ,..„,.&;,<,;..».-.:•_.,.',., itrj„oii .

3.

Computers
Liquide middelen

4.

Liquide middelen
Huuropbrengsten

5.
6.
7.

8.
9.

..

,,

100
-100

„

. ,.

360
-360
360

.

. <-. .

360

, : .

Computers
Afschrijvingskosten computer " *"^ " "
Liquide middelen
Onderhoudskosten

,a;
>.

-120
-120

•i|.:^v. '

....,, ,,, .,

Liquide middelen
Netto winst

-36
-36
.-'ir' i v
• • : *i.,-, „ ,. , ,,,,,,,.

Goodwill
Afschrijvingskosten goodwill
Liquide middelen
Rentelasten

-10
-10

-10

.'",••'

" ,-,:•
v "

'"^ •"

-10

10.

Nettowinst
Winstreserves

11.

Liquide middelen
Vorderingen
'(180-100)
.r*,--:-:>-.^..-^ !»=;*.

Totaal

70
50
180

. , : ; • .
.... ...

;

, •/.; '.••...
;--'•
.'<•,-...„•,•••.•;•

'
> ,

'
•^^-,.0'•"'-•••

""V''""".'.''.'..^^ ' , „ r ' ? r^v..'.'.v •>•' * „ .,;•;:•;•'

,- 306

306
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voor
(bedragen x Ü 1.000.000)
l.
s:
fn:; w
?" *"

De post 'Liquide middelen' (een positief vermogensbestanddeel) neemt toe
waardoor het eigen vermogen toeneemt (debet +70). De post 'Goodwill' (een
positief vermogensbestanddeel) neemt toe waardoor het eigen vermogen toeneemt
(debet +50). De post 'Vorderingen' (een positief vermogensbestanddeel) neemt toe
waardoor het eigen vermogen toeneemt (debet +180). De post 'Aandelenvermogen'
(een positieve vermogensrekening) neemt toe waardoor de omvang van het eigen
vermogen toeneemt (credit +300).

2» ' De post 'Liquide middelen' (een positief vermogensbestanddeel) neemt toe
.
waardoor het eigen vermogen toeneemt (debet +100). De post 'Obligatielening'
(een negatief vermogensbestanddeel) neemt toe waardoor het eigen vermogen
afneemt (debet -/-100).
<h-v i£'-.?:?»•>«>... öj&»; -:^ ?Vf;^j ,k- i ' ^ W V:

St- • De post 'Computers' (een positief vermogensbestanddeel) neemt toe waardoor het
: •* . eigen vermogen toeneemt (debet +360). De post 'Liquide middelen' (een positief
vermogensbestanddeel) neemt af waardoor het eigen vermogen afneemt (debet -/-

4>

De post 'Liquide middelen' (een positief vermogensbestanddeel) neemt toe
waardoor het eigen vermogen toeneemt (debet +360). De post 'Huuropbrengsten'
(een positieve vermogensrekening) neemt toe waardoor het eigen vermogen
toeneemt (credit +360).
n--,'~r-'y. »,;>,• v t

5.

De post 'Computers' (een positief vermogensbestanddeel) neemt af waardoor het
eigen vermogen afneemt (debet -/-120). De post 'Afschrijvingskosten computers'
(een negatieve vermogensrekening) neemt toe waardoor de omvang van het eigen
vermogen afneemt (credit -/-120).
,-sis*'Cirr« eh>u*H;
Ï

6.

De post 'Liquide middelen' (een positief vermogensbestanddeel) neemt af waardoor het eigen vermogen afneemt (debet -/-98). De post 'Onderhoudskosten' (een
negatieve vermogensrekening) neemt toe waardoor de omvang van het eigen
vermogen afneemt (credit -/-98).

7.

De post 'Liquide middelen' (een positief vermogensbestanddeel) neemt af waardoor het eigen vermogen afneemt (debet -/-36). De post 'Netto winst' (een
positieve vermogensrekening) neemt af waardoor het eigen vermogen afneemt (credit -/-36).
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8.

De post 'Goodwill' (een positief vermogensbestanddeel) neemt af waardoor het
eigen vermogen afneemt (debet -/-10). De post 'Afschrijvingskosten goodwill' (een
negatieve vermogensrekening) neemt toe waardoor de omvang van het eigen
vermogen afneemt (credit -/-10).

9.

De post 'Liquide middelen' (een positief vermogensbestanddeel) neemt af waardoor het eigen vermogen afneemt (debet -/-10). De post 'Rentelasten' (een
negatieve vermogensrekening) neemt toe waardoor de omvang van het eigen
vermogen afneemt (credit 7-10).

10.

De post 'Netto winst' (een positieve vermogensrekening) neemt af waardoor de ""
omvang van het eigen vermogen afneemt (credit -/-86). De post 'Winstreserves'
(een positieve vermogensrekening) neemt toe waardoor de omvang van het eigen
vermogen toeneemt (credit +86).

11.

De post 'Liquide middelen' (een positief vermogensbestanddeel) neemt toe
waardoor het eigen vermogen toeneemt (debet +80). De post 'Vorderingen' (een
positief vermogensbestanddeel) neemt af waardoor het eigen vermogen afneemt
(debet -/-80).

Het journaal voor CLM over 1992 bij toepassing van c/ijQfennfia/ frip/e-en/ry accounting
is substantieel anders dan het journaal over 1992 bij toepassing van dubbel boekhouden.
Dit moge uit het volgende overzicht blijken. Een verklaring voor de uitgevoerde
boekingen is na dit overzicht opgenomen.
« ;
;
CLM Journaal 1992 (bedragen x Ü 1.000.000)
cfeóe/ cred/Y

freb/f

•. '• V ' 'J

1.

2.

3.

Toename onderhoudskosten als
gevolg van intensivering
onderhoud
Te realiseren onderhoudskosten
Computers
Liquide middelen

-

< 1 ' - ' •

400

~

Toename huuropbrengsten als
gevolg van uitbreiding netwerk
Ongerealiseerde toename
huuropbrengsten als gevolg van
uitbreiding netwerk
Te realiseren huuropbrengsten

- 4 0 0

— -

.-98"
*'• ""

'••'•

, '••*'"••.'

-

336
.-.s s i " * . : " •

^ 5

-168
-168
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Toename onderhoudskosten als
gevolg van uitbreiding netwerk
Te realiseren onderhoudskosten
4.

Afname huuropbrengsten
als gevolg van uitbreiding
netwerk
Ongerealiseerde afname
huuropbrengsten als gevolg van
uitbreiding netwerk
Te realiseren huuropbrengsten

5.

-72

.

•

Liquide middelen
Onderhandse lening
Toename rentelasten als gevolg
van nieuwe lening
Ongerealiseerde toename
rentelasten als gevolg van
•-.nieuwe lening
Te realiseren rentelasten
•
Computers

36
36

,^, ^

486.5

Liquide middelen
Huuropbrengsten
Te realiseren huuropbrengsten

6.

7.

,, ,\ -rr;> ;-. •"• •.,- , >;i
-40
40

486.5
486.5
100
-100
-12
.

•
.-..'.

6
g

' ' • * ' " ' • • . . ' • •• ••' v "•• ' ; - • • >.'•' * ' - ï ë ü

Afschrijvingskosten computers
-180
Te realiseren afschrijvingskosten
computers
., ^ ^ i ;+v^.Toename afschrijvingskosten als
gevolg van uitbreiding netwerk
Ongerealiseerde toename
{0cv.C:x ;• -J .•-- ^spfi;;-^o} ••
afschrijvingskosten toename als • : • : > v.i. • *: • ... .•
gevolg van uitbreiding netwerk
• ;•.. , , vw ^ . . , , - ; . - , ,
8.

9.

Liquide middelen
^ . " ''
Rentelasten
r'. •
Te realiseren rentelasten

'*'

-16

-120
-120
60

,

Afname huuropbrengsten
, .,-,^, / - ^ ; - s - . . T„^? ,;.^ - •,
als gevolg van toegenomen
' ..." .L ,,concurrentie
" '' " '
• • ^ r .,r,,^
Ongerealiseerde afname
huuropbrengsten als gevolg van
toegenomen concurrentie
«••..
Te realiseren huuropbrengsten
..,..:„.
*
Afname onderhoudskosten als
*"'"'"
gevolg van daling huuropbrengsten
' ;-•
...^,-.>•
door toegenomen concurrentie

.16
-16

_^Q

7.5
2.5
2

.•/!&

Gegevensverwerking in een drie-dimensionaal accountingmodel

Ongerealiseerde afname
onderhoudskosten als gevolg van
daling huuropbrengsten door
toegenomen concurrentie
Te realiseren onderhoudskosten
10.

11.

-1.5
-0.5
-169.5

Liquide middelen
Onderhoudskosten
Te realiseren onderhoudskosten

-169.5
-169.5

Liquide middelen
Netto winst
Te realiseren dividenduitkering
Toename dividenduitkeringen

-60

Goodwill
Afschrijvingskosten goodwill
Te realiseren afschrijvingskosten
goodwill

-10

12.

13.
14.

15.

16.
17.

Totaal

-60
•36
-24

-10
-10

Netto winst
Winstreserves
Liquide middelen
Incidentele lasten en baten
Reorganisatie

-25
25
,

^
-- J I

-26

'_

-26
__

Toename onderhoudskosten als gevolg
f v
van nieuwe CAO
,.
^ . , . , , . JÏ
Ongerealiseerde toename
onderhoudskosten als gevolg
van nieuwe CAO
Liquide middelen • . ; , > . ; . - ,
,
Vorderingen
^.,.,.,,&,•..•.,. ..-,,,^ „ «-,^v

,

t

-26

, -io^ïf

"12
.,,.<j, ^
12

40
-40

Afname huuropbrengsten
als gevolg van toegenomen
concurrentie
Ongerealiseerde afname
huuropbrengsten als gevolg van
toegenomen concurrentie
Te realiseren huuropbrengsten
:ov.iv> ^uV- ^ ; t i ^ e - . ó * w ^ ^ v > > Vörcii^

'

-12
't*•-.„* •
9
3
25

25

25 1 . , ^ . . .
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Verklaring voor uitgevoerde boekingen (bedragen x Ü 1.000.000)
1.
4

Ten gevolge van dit besluit neemt een negatieve winstkracht toe waarvoor in de
trebitkolom op de rekening 'Toename onderhoudskosten als gevolg van intensivering onderhoud' (een verklarende negatieve winst-mutatierekening) een negatief
bedrag wordt ingegeven omdat het eigen vermogen afneemt (trebit -/-32). Het
saldo op de rekening 'Te realiseren onderhoudskosten' (een controlerende negatieve winst-mutatierekening) neemt toe. Hierdoor neemt het eigen vermogen toe'^
waarvoor in de trebitkolom +32 wordt ingegeven (trebit +32).

2.

De rekening 'Computers' (positief vermogensbestanddeel) wordt in de debetkolom
met een positief getal ingevoerd (debet +400) omdat met de toename van de computers het eigen vermogen toeneemt. De rekening 'Liquide middelen' (een positief
vermogensbestanddeel) wordt met een negatief getal in de debetkolom ingevoerd
(debet -/-400) omdat met de afname van de liquide middelen ook het eigen
vermogen afneemt.
"

-•-

3.

De rekening 'Toename huuropbrengsten als gevolg van uitbreiding netwerk' (een
verklarende positieve winst-mutatierekening) zou in de trebitkolom met een positief
getal kunnen worden ingevoerd omdat het (potentiële) eigen vermogen toeneemt
(trebit +168). Aangezien het op yaaröam echter gaat om een toename van de
huuropbrengsten met 12 x 28= 336, wordt dit jaareffect op de rekening 'Toename
huuropbrengsten als gevolg van uitbreiding netwerk' geadministreerd (trebit +336).
Als 'correctie' hierop voor 1992 wordt de rekening 'Ongerealiseerde toename
huuropbrengsten als gevolg van uitbreiding netwerk' (een C0nZra-re£emng) voor
het verschil negatief in de trebitkolom ingevoerd (trebit -/-168). Door de effecten
op jaarbasis te administreren, komen gegevens over de ontwikkelingen in de
Vfinrffne/Aeu/ van /ie/ e/gen vermoge/j ('income momentum') beschikbaar. Bij de
opmaak van de winst-mutatiestaat wordt hierop teruggekomen. Het saldo op de
rekening 'Te realiseren huuropbrengsten' (een controlerende positieve winstmutatierekening) dient te worden opgehoogd. Hiervoor wordt in de trebitkolom -/168 ingegeven omdat het eigen vermogen afneemt, dat wil zeggen: de hiervoor
besproken toename van het eigen vermogen ten gevolge van de uitbreiding van het
computernetwerk, is nog niét gerealiseerd. Het betreft hier als het ware een 'so//', dat wil zeggen: de boeking van een opdracht. De mate waarin deze

" Alhoewel er sprake is van een afname van de winstcapaciteit van het eigen vermogen, is deze daling nog niet
verwezenlijkt (gerealiseerd) in het winstcijfer. Vandaar dat deze afname die op de rekening 'Toename
onderhoudskosten als gevolg van intensivering onderhoud' in de trebitkolom tot uitdrukking is gebracht, wordt
'gecorrigeerd' met een toename van hel eigen vermogen en derhalve een tegengestelde boeking in de zelfde kolom
op de rekening 'Te realiseren onderhoudskosten'.
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opdracht wordt gerealiseerd, ('de isf-öoe/ang') wordt bij onderdeel 5
geadministreerd.
De rekening 'Toename onderhoudskosten als gevolg van uitbreiding netwerk' (een
verklarende negatieve winst-mutatierekening) kan in de trebitkolom met een
negatief getal worden ingevoerd (trebit -/-40) omdat het (potentiële) eigen vermogen afneemt. Aangezien dit bedrag tevens de toename van de kosten op yaarfcuü
betreft, hoeft geen correctie in de zin van een contra-rekening voor het in 1992
niét te realiseren deel te worden ingevoerd. De rekening 'Te realiseren onderhoudskosten' (een controlerende winst-mutatierekening) dient te worden opgehoogd
waarvoor in de trebitkolom +40 wordt ingegeven omdat het eigen vermogen
toeneemt, dat wil zeggen: de toename van de onderhoudskosten ten gevolge van de
uitbreiding van het computernetwerk is nog niét gerealiseerd.
Voor de effecten van de termijnverlaging zou de verklarende negatieve winstmutatierekening 'Afname huuropbrengsten als gevolg van uitbreiding netwerk' in
de trebitkolom met een negatief getal kunnen worden ingevoerd omdat het
(potentiële) eigen vermogen afneemt {6 x (24 - 30)= 7-36). Maar aangezien de
afname van de huuropbrengsten ten gevolge van het op de markt brengen van de •*
nieuwe computers op yaarfoww 12 x (24 - 30)= -/-72 bedraagt, wordt dit bedrag op
genoemde rekening in de trebitkolom ingebracht (trebit 7-72). Voor 1992 corrigeren we deze afname door in de trebitkolom een positief bedrag van 36 op te nemen
bij de rekening 'Ongerealiseerde afname huuropbrengsten als gevolg van uitbreiding netwerk' (een contra-rekening voor een verklarende positieve winst-mutatierekening). De rekening 'Te realiseren huuropbrengsten' (een controlerende
positieve winst-mutatierekening) wordt voor 1992 verlaagd met 36 waarvoor we in
de trebitkolom +36 ingeven omdat het eigen vermogen toeneemt, dat wil zeggen:
de gesignaleerde daling van het eigen vermogen is nog niét gerealiseerd.
De post 'Liquide middelen' (een positief vermogensbestanddeel) wordt in de
debetkolom met een positief getal ingevoerd omdat met de toename van deze
middelen het eigen vermogen toeneemt (debet +486.5). De rekening 'Huuropbrengsten' (een positieve vermogensrekening) wordt in de creditkolom met een
positief getal ingevoerd (credit +486.5) omdat hiermee de omvang van het eigen
vermogen is toegenomen. De rekening 'Te realiseren huuropbrengsten' (een controlerende positieve winst-mutatierekening) wordt in de trebitkolom met een
positief bedrag ingevoerd (trebit +486.5) omdat vanwege de gerealiseerde huuropbrengsten het saldo op deze rekening dient te worden verminderd en het eigen
vermogen met het zelfde bedrag is toegenomen.
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6.

j

7.
ü
af
:

'Liquide middelen', een positief vermogensbestanddeel, wordt in de debetkolom
met een positief getal ingevoerd (debet +100) omdat met de toename van deze
middelen ook het eigen vermogen toeneemt. De rekening 'Onderhandse lening'
(een negatief vermogensbestanddeel) wordt met een negatief getal in de debetkolom ingevoerd (debet -/-100) omdat met het opnemen van deze lening het eigen
vermogen afneemt.
Naar aanleiding van de extra rentelasten ten gevolge van de nieuwe lening kunnen
we in de trebitkolom op de rekening 'Toename rentelasten als gevolg van nieuwe
lening' (een verklarende negatieve winst-mutatierekening) een bedrag van -/-12
inbrengen, omdat met deze extra kosten het eigen vermogen afneemt. Omdat de
betreffende rentekosten in 1992 slechts voor de helft zullen worden gerealiseerd,
corrigeren we de rekening 'Toename rentelasten als gevolg van nieuwe lening' in
de trebitkolom met de invoer van +6 op de rekening 'Ongerealiseerde toename
rentelasten als gevolg van nieuwe lening' (een contra-rekening). Het deel van de
toename van de rentekosten dat in 1992 zal worden gerealiseerd, wordt toegevoegd
aan de controlerende negatieve winst-mutatierekening 'Te realiseren rentelasten'.
Hiervoor wordt in de trebitkolom op deze rekening +6 ingevoerd om een toename
van het eigen vermogen tot uitdrukking te brengen omdat de hiervoor verwerkte
afname van dit vermogen, nog niét is gerealiseerd.
De afname van de post 'Computers' (een positief vermogensbestanddeel) betekent
dat in de debetkolom een negatief getal (-/-180) wordt ingevoerd omdat hiermee
het eigen vermogen afneemt. De rekening 'Afschrijvingskosten computers' (een
negatieve vermogensrekening) wordt in de creditkolom met een negatief getal (-/180) ingevoerd omdat hiermee de omvang van het eigen vermogen afneemt. De
rekening 'Te realiseren afschrijvingskosten' (een controlerende negatieve winstmutatierekening) wordt in de trebitkolom met een negatief bedrag (-/-180)
ingevoerd omdat door de kosten het eigen vermogen afneemt. Het journaal is nu in
evenwicht. Echter, de voor 1992 geboekte te realiseren afschrijvingskosten
bedroegen slechts 12 x 10 = 120'^. Om deze reden wordt de rekening 'Te realiseren afschrijvingskosten' in de trebitkolom dan ook met -/-120 gemuteerd. We
kunnen dit corrigeren door op de rekening 'Toename afschrijvingskosten als gevolg
van uitbreiding netwerk' (een verklarende negatieve winst-mutatierekening) een
bedrag van -/-60 in de trebitkolom in te voeren. Hierna is het journaal wederom in
evenwicht. Maar aangezien de toename van de afschrijvingskosten op yaarfowi.s
niét 60 maar 12 x 10= 120 bedraagt, is het nodig de rekening 'Toename afschrijvingskosten als gevolg van uitbreiding netwerk' in de trebitkolom op te nemen
voor -/-120 in plaats van voor -/-60. Deze 'overtrebitering' wordt gecorrigeerd

" Tenzij bij het verhuren van de nieuwe computers (onderdeel 3) het saldo van deze rekening is opgehoogd van 120
naar 240.
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door in de trebitkolom op de rekening 'Ongerealiseerde toename afschrijvingskosten als gevolg van uitbreiding netwerk' (een contra-rekening) een bedrag van +60
in te geven. Dit is het bedrag aan extra afschrijvingskosten dat in 1992 niét zal
worden gerealiseerd.
8.

De rekening 'Liquide middelen' (een positief vermogensbestanddeel) wordt in de
debetkolom met een negatief getal (-/-16) ingevoerd omdat met de afname van
deze middelen ook het eigen vermogen afneemt. De rekening 'Rentelasten' (een
negatieve vermogensrekening) wordt met een negatief getal in de creditkolom
ingevoerd (-/-16) omdat met deze kosten de omvang van het eigen vermogen
afneemt. Het saldo op de rekening 'Te realiseren rentelasten' (een controlerende
negatieve winst-mutatierekening) neemt af waarvoor trebit -/-16 wordt ingegeven
omdat het eigen vermogen is afgenomen.

9.

Op jaarbasis neemt de verhuuromzet met 4 x 2.5= 10 af. Voor dit bedrag wordt de
verklarende negatieve winst-mutatierekening 'Afname huuropbrengsten als gevolg
van toegenomen concurrentie' in de trebitkolom ingevoerd, omdat het eigen
vermogen afneemt (trebit -/-10). Omdat 7.5 van dit bedrag in 1992 niét zal worden
gerealiseerd, wordt de contra-rekening 'Ongerealiseerde afname huuropbrengsten
als gevolg van toegenomen concurrentie' trebit ingevoerd voor +7.5. Het saldo op
de controlerende positieve winst-mutatierekening 'Te realiseren huuropbrengsten'
neemt af, derhalve neemt het eigen vermogen toe (de hiervoor tot uitdrukking
gebrachte afname is nog niét gerealiseerd). In verband hiermee wordt in de tre- .
bitkolom +2.5 ingevoerd.
Op jaarbasis nemen de onderhoudskosten af als gevolg van de daling van de
verhuuromzet met 4 x 0.5= 2. Voor dit bedrag wordt de verklarende negatieve
winst-mutatierekening 'Afname onderhoudskosten als gevolg van daling huuropbrengsten door toegenomen concurrentie' in de trebitkolom ingevoerd (trebit +2)
omdat het eigen vermogen met dit bedrag toeneemt. Aangezien van deze
verwachte teruggang in de kosten in 1992 slechts 0.5 zal worden gerealiseerd,
wordt op een contra-rekening 'Ongerealiseerde afname onderhoudskosten als
gevolg van daling huuropbrengsten door toegenomen concurrentie' in de trebitkolom -/-1.5 ingegeven. Tenslotte wordt in de trebitkolom bij de controlerende
negatieve winst-mutatierekening 'Te realiseren onderhoudskosten' -/-0.5 ingegeven.
Het saldo op deze rekening neemt af en dientengevolge neemt ook het eigen
vermogen af.

10.

De rekening 'Liquide middelen' (een positief vermogensbestanddeel) wordt in de
debetkolom ingevoerd voor -/-169.5 omdat door de afname van deze middelen het
eigen vermogen afneemt. De rekening 'Onderhoudskosten' (een negatieve vermo-
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gensrekening) wordt in de creditkolom voor -/-169.5 ingevoerd omdat met deze
kosten de omvang van het eigen vermogen afneemt. Het saldo op de controlerende
negatieve winst-mutatierekening 'Te realiseren onderhoudskosten' vermindert en de
hiermee gepaard gaande daling van het eigen vermogen komt tot uitdrukking door
in de trebitkolom -/-169.5 in te geven.
11.

De rekening 'Liquide middelen' (een positief vermogensbestanddeel) wordt in de
debetkolom ingevoerd voor -/-60 omdat door de afname van deze middelen het
eigen vermogen afneemt. De rekening 'Netto winst' (een positieve vermogensrekening) wordt in de creditkolom met een negatief bedrag gemuteerd (credit -/-60)
omdat door de winstuitkering de omvang van het eigen vermogen afneemt. Het
saldo op de controlerende negatieve winst-mutatierekening 'Te realiseren dividenduitkering' vermindert en dientengevolge neemt het eigen vermogen af. De
aantekening in de trebitkolom is dan ook -/-36. De verklarende negatieve winstmutatierekening 'Toename dividenduitkeringen' wordt in de trebitkolom voor -/-24
ingegeven omdat ten gevolge van de toegezegde hogere dividenduitkeringen het
eigen vermogen is afgenomen'^.

;

-.•-

.ï .-.-•-

, - • - - .

.*\-V»-

-_•>.***.-.

r. "

12.

De post 'Goodwill' (een positief vermogensbestanddeel) wordt in de debetkolom
••- voor -/-10 gemuteerd omdat door de afname van dit actief ook het eigen vermogen
vermindert. De post 'Afschrijvingskosten goodwill' (een negatieve vermogensrekening) wordt in de creditkolom voor -/-10 ingevoerd omdat ten gevolge van deze
kosten de omvang van het eigen vermogen afneemt. Het saldo op de controlerende
negatieve winst-mutatierekening 'Te realiseren afschrijvingskosten goodwill' neemt
af en derhalve ook het eigen vermogen. In de trebitkolom wordt in dit verband -/10 ingegeven.

13.

De rekening 'Netto winst' (een positieve vermogensrekening) wordt in de creditkolom voor -/-25 ingevoerd omdat door het afnemen van deze post de omvang van
het eigen vermogen afneemt. De rekening 'Winstreserves' (ook een positieve
vermogensrekening) wordt in de creditkolom voor +25 ingevoerd omdat met de
- : toename van de reserves ook de omvang van het eigen vermogen toeneemt.

" Wanneer de kosten over het vorige verslagjaar als positief worden geopend en de opbrengsten als negatief, dan
wordt in verband met het noodzakelijke evenwicht in het grootboek de winst over hel vorige jaar als zijnde positief
geopend De dividenduitkering maakt deel uit van deze winst en wordt daarom als zodanig ook positief geopend.
Noch de rekening 'Te realiseren dividenduitkering', noch de rekening 'Toename dividenduitkeringen' is een 'echte'
winstmutatie-rekening omdat het dividend uit de winst wordt uitgekeerd en derhalve geen winstmutatie kan
verklaren. De betreffende rekening is toch als zodanig opgevoerd opdat inzicht wordt verkregen in de oorzaken van
het verschil in de winst ex dividend.
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14.

De rekening 'Liquide middelen' (een positief vermogensbestanddeel) wordt in de
debetkolom voor -/-26 gemuteerd omdat met de afname van deze middelen ook het
eigen vermogen afneemt. De rekening 'Incidentele lasten en baten' (in dit geval
een negatieve vermogensrekening) wordt in de debetkolom voor -/-26 ingevoerd
omdat ten gevolge van de betreffende lasten de omvang van het eigen vermogen
afneemt. In de trebitkolom wordt de verklarende (in dit geval negatieve) winstmutatierekening 'Reorganisatie' voor -/-26 ingegeven omdat met de betreffende
kosten de omvang van het eigen vermogen is afgenomen.

15.

De verklarende negatieve winst-mutatierekening 'Toename onderhoudskosten als
gevolg van nieuwe CAO' wordt in de trebitkolom met -/-12 gemuteerd omdat ten
gevolge van de nieuwe loonafspraken de toekomstige kosten stijgen en daarmee
het eigen vermogen afneemt. Omdat echter deze kostentoename voor het eerst in
1993 zal worden gerealiseerd, wordt tegelijkertijd de contra-rekening 'Ongerealiseerde toename onderhoudskosten als gevolg van nieuwe CAO' in de trebitkolom
met+12 ingevoerd.

~ — •-••••••

•

-•••-»,

16.

Eind 1991 bedroegen de vorderingen 100. Wanneer deze eind 1992 nog 60
bedragen, betekent dit dat meer aan liquide middelen (in casu voor 40) is binnengekomen dan de verhuuromzet bedroeg (zie onderdeel 5). In dit verband wordt de
rekening 'Liquide middelen' (een positief vermogensbestanddeel) in de debetkolom
voor +40 ingevoerd omdat met de toename van deze middelen ook het eigen
vermogen is toegenomen. In de debetkolom wordt de rekening 'Vorderingen' (een
positief vermogensbestanddeel) voor -/-40 ingevoerd omdat met de afname van de
vorderingen tevens het eigen vermogen is afgenomen.
p,,. .;-,. ^- <-..;•

17.

De afname van de huuropbrengsten op jaarbasis is 4 x 3= 12. In verband hiermee
wordt in de trebitkolom op de verklarende negatieve winst-mutatierekening
'Afname huuropbrengsten als gevolg van toegenomen concurrentie' -/-12 ingevoerd
omdat door het achterblijven van de omzet het eigen vermogen zal afnemen.
Aangezien van deze afname van de verhuuropbrengsten in 1992 slechts voor een
bedrag van -/-3 is gerealiseerd, wordt in de trebitkolom tevens een contra-rekening
'Ongerealiseerde afname verhuuropbrengsten als gevolg van toegenomen concurrentie' voor +9 ingebracht. Het saldo op de controlerende winst-mutatierekening
'Te realiseren huuropbrengsten' is voor 1992 met 3 verminderd en de toename van
het eigen vermogen die hiervan het gevolg is (teneinde de eerder aangegeven
afname van het eigen vermogen deels teniet te doen), wordt in de trebitkolom met
+3 tot uitdrukking gebracht.
,,.,..,,,, , v - ,.
.: /^c ^-i -•-i "—;*'•-•-
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Op basis van het hiervoor samengestelde journaal kan thans de wj>ur-mMfa»e.yfaaf worden
opgemaakt. Hiertoe gaan we eerst na of bepaalde controlerende winst-mutatierekeningen
nog een saldo vertonen. Indien dit het geval is, dient het betreffende bedrag alsnog met
een verklaring (oorzaak) naar de winst-mutatiestaat te worden overgeboekt. In het geval
de verschillen niét materieel zijn, kan op de winst-mutatiestaat worden volstaan met een
post 'Residu'. Hierna volgt een overzicht van de gebruikte controlerende winst-mutatierekeningen en de hierop geboekte positieve en negatieve bedragen. (Tussen haakjes staan
de journaal-onderdelen vermeld waaraan de mutaties zijn ontleend).
Te realiseren huuropbrengsten
*•'"•=*™*^""""«^-^*^'
opening (resultatenrekening 1991, begin-momentum)
-360
-168
(3)
36
(4)
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Te realiseren onderhoudskosten
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Te realiseren rentelasten
opening (resultatenrekening 1991, begin-momentum)
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Te realiseren afschrijvingskosten goodwill
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opening (resultatenrekening 1991, begin-momentum)
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Te realiseren dividenduitkeringen
opening (resultatenrekening 1991, begin-momentum)
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Te realiseren afschrijvingskosten computers
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Aldus /open a//e confro/eremte wi
Thans kunnen alle saldi van de verWaremfe w//«r-m«tatt£re/:em>zge« naar de winstmutatiestaat worden overgeboekt. Hierbij dient rekening te worden gehouden met de
bedragen op de betreffende contra-rekeningen waarop de ongerealiseerde effecten van de
opgetreden winstkrachten zijn geadministreerd. In het hierna volgende overzicht (tabel
8.3) zijn deze ongerealiseerde effecten samengevat (zie de journaalposten voor de
betreffende bedragen).
...--.. .: ? j ;
Tabel 8.3 Overzicht van nog niét gerealiseerde effecten van opgetreden winstkrachten.
naam van de post

bedrag

1.

Ongerealiseerde toename huuropbrengsten als gevolg van uitbreiding netwerk

2.

Ongerealiseerde afname huuropbrengsten als gevolg van uitbreiding netwerk

3.

Ongerealiseerde toename rentelasten als gevolg van nieuwe lening

4.

Ongerealiseerde toename afschrijvingskosten als gevolg van uitbreiding netwerk

5.

Ongerealiseerde afname huuropbrengsten als gevolg van toegenomen concurrentie

7,5

6.

Ongerealiseerde afname onderhoudskosten als gevolg van daling
huuropbrengsten door toegenomen concurrentie

-1,5

7.

Ongerealiseerde toename onderhoudskosten als gevolg van nieuwe
CAO

12

8.

Ongerealiseerde afname huuropbrengsten als gevolg van toegenomen concurrentie

-168
36
6
60

9
-39

Totaal

Het saldo van deze ongerealiseerde krachten wordt eveneens naar de winst-mutatiestaat
overgeboekt. Hierna is de winst-mutatiestaat compleet en is een volledige verklaring beschikbaar voor het verloop in de tijd van het winstcijfer van 122 (1991) naar 85 (1992).

a'ttïW .;-, V-».:
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De winst-mutatiestaat over 1992 voor CLM zou er als volgt kunnen uitzien.
Winst-mutatiestaat over 1992 CLM
(x Ü 1.000.000)
1. Nieuw netwerk
' '' ' " '
Toename huuropbrengsten
Afname huuropbrengsten bestaand netwerk
. . j^
Netto-opbrengsten nieuw netwerk

336
-72

i
264

40
120

Toename onderhoudskosten
Toename afschrijvingskosten
Toename rentelasten
Totaal toegerekende kosten

.

.* •
- .
iH

Mutatie winstbijdrage (op jaarbasis)
2. Concurrentie
Afname opbrengsten als gevolg van toegenomen
concurrentie
Afname gerelateerde onderhoudskosten

^ *

92
.22

-20

Invloed concurrentie op resultaat jaarbasis
3. Overig
Toename onderhoudskosten door
intensivering onderhoud bestaand netwerk
Toename loonkosten als gevolg van nieuwe CAO

-32
-12
-44
28
122

Winstmutatie in 1992^
Winst 1991
Winstcapaciteit ('income momentum') per jaar per
31-12-92
Reorganisatieverlies 1992 (zie joumaalpost 14)
Niet-gerealiseerde winstkrachten (zie tabel 8.3)

150*

-26
-39
-65

>

,

,

.

.

;

;

v

.

.

,

.

-

•

•

•

'

'

i

,

.

• •

•

'

•

;

•

"

'

;

;

.

•

•

Netto-winst 1992

85

In dit bedrag zijn alle winstkrachten op jaarbasis berekend en als zodanig is dit bedrag de tvt>tfttfl£//i£id' van
Ae/ eigen vermogen van CLM per jaar zoals gemeten per 31 december 1992.

De hiervoor opgestelde winst-mutatiestaat is feitelijk een 'mengsel' van 'action statement'
(=winst-mutatiestaat) en 'impulse statement' (=winstsnelheids-mutatiestaat). De toename

" Dit is de toename van de winstsnclhcid ('income momentum') op jaarbasis.
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van de winstsnelheid van het eigen vermogen van de onderneming is aanzienlijk, in casu
van Ü 122.000.000 naar Ü 150.000.000. Deze financiële prestatie komt in het dubbel
^
boekhouden niét tot uitdrukking. Hier wordt feitelijk een winstval van Ü 122.000.000
'*
naar Ü 85.000.000 gepresenteerd. Als zodanig kan de winst-mutatiestaat er toe bijdragen *
dat een bedrijfsbeoordeling casu quo management-beoordeling verantwoorder plaatsvindt.-'
Bij een 'income momentum' per jaar van 0 150.000.000 per 31 december 1992, bedraagt
de voor 7993 te verwachten winst in eerste instantie ook Ü 150.000.000. Dit bedrag kan
vervolgens voor in 1993 voorziene omzet- en kostenontwikkelingen worden aangepast. 5
Stel dat voor 1993 er van wordt uitgegaan dat, als gevolg van groot onderhoud, gemiddeld slechts 90% van de capaciteit in gebruik is. Voor dit onderhoud is nog geen
^'
voorziening getroffen. De controller van CLM heeft berekend dat als gevolg van dit groot
onderhoud de opbrengst uit verhuur eercma/ig zal dalen met Ü 62.400.000 en dat
i'nriden/ee/ extra onderhoudskosten zullen worden gemaakt voor het bedrag van 0 '~
27.750.000. Rekening houdend met de effecten van deze in 1993 verwachte financiële
feiten, zal de wi>iïfvoor.spe//mg voor 7993 er als volgt zijn (zie tabel 8.4).
•»,;
;';
Tabel 8.4 Winstvoorspelling voor CLM over 1993 bij toepassing van differential triple-entry
accounting.
Income momentum per jaar per 31-12-1992

0 150.000.000

Verwachte omzetdaling (incidenteel)

- Ü 62.400.000

Verwachte kostenstijging (incidenteel)

-

Begrote winst 1993

Ü 27.750.000
Ü 59.850.000

De winstvoorspelling voor 1993 is de zelfde als die welke is gedaan op basis van de in
een dubbel boekhoud systeem geadministreerde gegevens (zie tabel 8.1 in paragraaf 8.3).
Maar de verwachting is dat het doen van een voorspelling voor de winst over 1993 bij de
beschikbaarheid van gegevens over de 'income momentum', verantwoorder (systematischer) en sneller kan plaatsvinden.

Het financieel jaarverslag van CLM bij toepassing van differential triple-entry accounting
zal voor een belangrijk deel gelijk zijn aan het jaarverslag zoals dat bij een dubbel
boekhoudstelsel is opgesteld (zie paragraaf 8.3). Maar bij differential triple-entry
accounting wordt naast de balans en resultatenrekening een belangrijk aanvullend
overzicht gepresenteerd: de winst-mutatiestaat. Net als de balans en resultatenrekening
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kan ook dit overzicht van een toelichting worden voorzien (met name ten aanzien van de
ongerealiseerde winstkrachten). Omdat in het geval CLM het gehele voortraject van de
totstandkoming van de jaarrekening aan de orde is gesteld en derhalve alle detailgegevens
van dit bedrijf als bekend kunnen worden verondersteld, wordt daarop hier niet verder
ingegaan.

8.5 Het journaal en grootboek bij differential triple-entry en momentum
K>ÜV ?
accounting nader bezien
Ten opzichte van het journaal in het dubbel boekhoudsysteem zoals dat bij CLM zou
kunnen worden opgesteld, is het journaal in geval van een drie-dimensionale administratie
op belangrijke onderdelen anders. Het gaat hierbij met name om de financiële feiten
waarvan invloed uitgaat op de winrtcapari/e/r van het eigen vermogen van de onderneming. Dergelijke feiten hebben betrekking op zich manifesterende winstkrachten ten
gevolge waarvan het toekomstige winstniveau zal afwijken van het huidige winstniveau.
Het type controlerende winst-mutatierekeningen, respectievelijk verklarende winstmutatierekeningen dat in het grootboek zal worden aangelegd en de wijze waarop deze
rekeningen van inhoud worden voorzien, zijn onder meer afhankelijk van de aard van het
bedrijf, de juridische vorm, de aard van de organisatie en de informatiebehoeften van het
betreffende management. Uit praktische overwegingen kan men besluiten de administratie
op deze rekeningen te beperken tot defcnn'e&esucces/ac/oren van het bedrijf.
Verklarende winst-mutatierekeningen kunnen op diverse wijzen nader worden onderverdeeld, bijvoorbeeld naar /lenfeomsr (intern/extern) van de krachten welke de winstmutaties
hebben veroorzaakt.
Tot '/«/erne vergarende vW>uf-m«raf/ere£emrtgen' kunnen bijvoorbeeld rekeningen
behoren als 'Nieuwe produkten', 'Research en ontwikkeling', 'Personeel', 'Reclame' en
'Efficiencyverbetering'.
'£x(erne vent/arende w/nj/-mM/an'ere&enmgen' kunnen bijvoorbeeld zijn: 'Algemeen
economische groei', 'Concurrenten', 'Overheidsmaatregelen', 'Verandering wisselkoers
dollar' en 'Verandering in rentepercentage'.
Vaak zullen deze rekeningen nog nader worden gespecificeerd. Zo kan de verklarende
winst-mutatierekening 'Concurrenten' worden onderverdeeld in 'Nieuwe concurrenten',
'Reclame door concurrenten', 'Service door concurrenten' en 'Prijsveranderingen door
concurrenten'.
Voor het beschikbaar kunnen stellen van de gegevens voor het bijwerken van de controlerende en verklarende winst-mutatierekeningen zijn belangrijke veranderingen in de
administratieve organisatie (en interne controle) noodzakelijk. Op welke wijze worden de
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primaire financiële feiten met betrekking tot veranderingen in de 'income momentum'
gesignaleerd en aan de financiële administratie gerapporteerd? Hiervoor dienen nieuwe
boekingsdocumenten en administratieve procedures te worden ontwikkeld.
In veel gevallen zullen de gegevens voor het bijwerken van de verklarende winstmutatierekeningen reeds op enige plek in de organisatie aanwezig zijn. Het systematisch
verwerken ervan vergt echter, zoals reeds gesteld, aanpassingen in de administratieve
organisatie. Ook zullen er systemen en procedures moeten worden ontwikkeld ten einde
deze gegevens uniform te kunnen verwerken alsmede om veranderingen in de 'income
momentum' aan een of meerdere perioden te kunnen toerekenen ('matching'-vraagstuk).
Openen van het grootboek
In het grootboek worden niet alleen de balansrekeningen geopend, maar óók de controlerende winst-mutatierekeningen. Balansrekeningen worden op de zelfde wijze geopend als
bij toepassing van dubbel boekhouden: rekeningen van bezit debet en rekeningen van
schuld credit. In plaats van credit wordt bij de drie-dimensionale administratie - net als in
het journaal - het bedrag op de grootboekrekening negatief in de debet-kolom
opgenomen.
Confro/erende wmsf-mMfaf/ere/fceningen worden geopend door de bedragen van de
resultatenrekening van de voorafgaande periode in de trebit-kolom op te nemen. Controlerende kostenrekeningen worden hierbij positief geopend en controlerende opbrengsten als
negatief. Via het openen van deze rekeningen wordt de (gerealiseerde) 'income momentum' per het einde van een voorgaande verslagperiode naar de daarop volgende periode
getransporteerd.
Ver/t/arende wjnjr-mu/an'erefcemngen worden m # geopend. Op deze rekeningen worden
de krachten vermeld die in de lopende verslagperiode een verandering teweeg hebben
gebracht in het niveau van de winst ten opzichte van de vorige verslagperiode. De confrare/fcenmgen voor de verklarende winst-mutatierekeningen (voor het vastleggen van de in
de lopende verslagperiode ongerealiseerde effecten van winstkrachten) worden evenmin
geopend. Immers uitgangspunt is dat deze effecten in de komende verslagperiode wél
worden gerealiseerd. •.-...- •-.-,- - Bijwerken van het grootboek
"^ *
^ ' *^"'''"'' "' '
Het bijwerken van het grootboek is net als bij dubbel boekhouden een kwestie van het
hierin overnemen van het samengestelde journaal. De vorm van de rekeningen is evenwel
anders. Omdat met positieve en negatieve getallen wordt gewerkt, kunnen de bedragen in
één kolom worden ingeschreven.
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Afsluiten van het grootboek
. . .
Bij het afsluiten van het grootboek wordt het saldo van de grootboekrekeningen bepaald
en overgebracht naar het betreffende eindoverzicht (balans, resultatenrekening respectievelijk winst-mutatiestaat). Hierbij dient een bepaalde volgorde in acht te worden genomen.
Eerst worden de con/ro/eren^e YVintf-mulaft'ere&eR/ngen afgesloten. In principe is het
saldo van ieder van dit type rekeningen nihil. Is dit niet het geval, dan dient op basis van
een nadere analyse alsnog een verklarende winst-mutatierekening voor het betreffende
saldo te worden bijgewerkt.
Vervolgens worden de venfc/arewde win.sf-mH/a//ere&emngen afgesloten. De saldi van deze
rekeningen worden overgebracht naar de winst-mutatiestaat. Hierbij dient tevens het saldo
van de confra-re&e/imgen voor de verklarende winst-mutatierekeningen te worden bepaald
en op de winst-mutatiestaat te worden opgenomen.
Daarna worden de resultaatrekeningen afgesloten, waarbij de resultatenrekening wordt
verkregen. Tenslotte worden de balansrekeningen afgesloten en wordt de eindbalans
verkregen. Desgewenst worden toelichtingen gegeven bij elk van de op de overzichten
opgenomen posten.
De balans, resultatenrekening en winst-mutatiestaat geven inzicht in de samenstelling en
de grootte van het eigen vermogen per het einde van de verslagperiode, in de in de
verslagperiode opgetreden verandering in de grootte van het eigen vermogen en in de
krachten welke een verandering in de verandering van de omvang (= winstcapaciteit) van
het eigen vermogen hebben teweeg gebracht. Aldus ontstaat een financieel verslag op
basis van (differential) triple-entry accounting.
' :"ü)vv*

i vi-ii-ü-yte Si^fc a O ^.-*;vv<

* V•••">-x-
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Bij de oprichting van de onderneming en de inbreng van het eigen vermogen kan in de
trebit-kolom van de rentekosten ('opportunity'-kosten) een aantekening worden gemaakt.
Stel dat voor CLM wordt uitgegaan van 15% op jaarbasis over de inbreng ad 0 300.000.000. Voor het bedrag van Ü 45.000.000 wordt dan een verklarende positieve winst-mutatierekening positief getrebiteerd, bijvoorbeeld 'Toename eigen vermogen'.
Omdat bedoelde toename van het eigen vermogen nog niet is gerealiseerd, dient tegelijkertijd een afname van het eigen vermogen tot uitdrukking te worden gebracht. In
verband hiermee wordt een controlerende positieve winst-mutatierekening negatief
getrebiteerd, bijvoorbeeld 'Te realiseren dividenduitkeringen'. Betaalde dividenden
kunnen op deze rekening worden afgeboekt.
Via de voorgaande boeking met betrekking tot de rentekosten over het ingebrachte eigen
vermogen wordt het management wat de winstcapaciteit van het eigen vermogen van de
onderneming betreft uitsluitend beoordeeld op vera/iüfermg«n in het rendementspercentage
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van 15% per jaar, respectievelijk op een resultaat van meer dan 0 45.000.000". Wanneer met het (nieuwe) vermogen precies 15% rendement wordt gerealiseerd en uitgekeerd,
is het saldo op de rekening 'Te realiseren dividenduitkeringen' nihil. Een negatief saldo
op deze rekening betekent dat het management er niét in is geslaagd het minimaal
vereiste rendement van 15% per jaar te realiseren. Nader onderzoek zal moeten uitwijzen
wat de precieze oorzaken hiervan zijn. Hierna kan genoemd saldo worden overgeboekt
naar de betreffende verklarende negatieve winst-mutatierekening welke rekening
vervolgens op de winst-mutatiestaat wordt opgenomen.
Aan de hand van de winst-mutatiestaat kunnen ratio's worden berekend op basis waarvan
men zich snel een oordeel kan vormen over de winst-veranderings-(on)mogelijkheden van
een bedrijf. Te denken valt bijvoorbeeld aan de verhouding 'daling algemene rentestand/toename netto winst', de verhouding 'toename omzetvolume/toename nettowinst' of
de verhouding 'afname US-Dollar/afname nettowinst'. Dergelijke ratio's geven een indicatie van de wi/uri/attic/feil van het eigen vermogen van de onderneming.

8.6 Differential triple-entry accounting^ ten opzichte van matrixaccounting respectievelijk relationeel accounting
Met het gebruik van computers ten behoeve van het voeren van de bedrijfsadministratie is
de nw/njc-accounfmg^ geboren (fl/ommaerf en fi/omwwerf, 1984:185). Wanneer een
grootboek met een computer wordt bijgewerkt is het geen gebonden boek of stapel
kaarten meer, maar een deel van het geheugen van een computer. In dat computergeheugen staat het grootboek niet in de (gewone of gewijzigde) scontrovorm of staffelvorm
maar in maf/xcvorm^. Een matrix is het samenstel van een aantal regels (horizontaal) • ••'•'
en kolommen (verticaal). Elk element (vak) uit de matrix kan uniek worden
geïdentificeerd door de rij en de kolom waarvan het deel uitmaakt. Vele matrices zijn
fweedi'm£7tf/onaa/ waarbij de gegevens naast en onder elkaar kunnen worden getabelleerd.
In een driedimensionale matrix staan de gegevens naast, onder en achter elkaar^. Van

" Hiermee wordt aansluiting verkregen met de 'residual income'-benadering. In deze benadering is winst het 'overschot' dat resteert nadat voor het eigen, in de onderneming geïnvesteerde vermogen een adequate vergoeding is
gereserveerd.
De toevoeging 'differential' aan triple-entry accounting kan men als een tautologie beschouwen. Immers, er
bestaat slechts één zuivere vorm van triple-entry accounting: differential triple-entry accounting.
Men kan hier wellicht beter spreken van 'matrix-boekhouden' omdat het uitsluitend gaat om een andere manier
van gegevensvastlegging. Inhoudelijk verandert er hierbij nauwelijks iets.
Het vastleggen en verwerken van gegevens in matrixvorm betekent niét dat het verstrekken van de gegevens ook
aan deze vorm is gebonden. De betreffende gegevens kunnen in de gebruikelijke overzichtsvormen worden
gepresenteerd.
Alhoewel de computer feitelijk alle gegevens achter elkaar (sequentieel) opslaat.
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matrices met meer dan drie dimensies kan een mens zich moeilijk een voorstelling maken
maar een computer kan er zonder problemen mee werken^*.
In een tweedimensionale matrix wordt een bedrag maar één keer ingevoerd. In een drieof meerdimensionale matrix worden bij de invoer van een bedrag meerdere 'bestemmingen' daarvan aangegeven, bijvoorbeeld op welke afdeling(en) het bedrag betrekking heeft,
op welk(e) produkt(en), op welke activiteit(en) en/of op welk(e) project(en). Dergelijke
'doorboekingen' (allocaties) worden in een niet-geautomatiseerde administratie verricht in
subadministraties casu quo afzonderlijke rubrieken en om reden van interne controle
werden deze doorboekingen vaak functioneel gescheiden. De administratieve automatisering heeft er toe geleid dat het onderscheid hoofdadministratie en subadministratie casu
quo sub-subadministratie is vervaagd. Via het koppelen van (cijfer)codes kunnen bepaalde
doorboekingen automatisch worden doorgevoerd. Bijvoorbeeld het debiteren van een
bedrag op rekeningnummer 130455, dit is de individuele klantsleutel, wordt automatisch
bijgeboekt op rekeningnummer 130000. Deze laatste rekening is de fo/aa/re/:emng en
wordt ook wel aangeduid als de 'collectieve rekening Debiteuren'. Een aantal doorboekingen kan worden gerealiseerd door met behulp van sorteercodes bij het inbrengen van het
bedrag de rekeningen aan te geven naar welke dit (door de computer) dient te worden
doorgeboekt.
Matrix-accounting dient niet te worden verward met mu/fütfmertft'ona/e accounfin^. Dit
gevaar is niet denkbeeldig, zeker niet wanneer een mu/ftVftmenHO/uz/e ma/ra: wordt
gebruikt. Wanneer het traditionele accountingmodel in een omgeving van een database
managementsysteem (DBMS) wordt geplaatst, ontstaat nog geen multidimensionale
accounting (zoals beweerd door onder andere Drenf/i, 1992). Immers, dan is er bij handmatig gevoerde administraties ook sprake van multidimensionale accounting^.
Differential triple-entry accounting gaat over de selectie van de (aspecten van) financiële
feiten waarover gegevens zullen worden opgeslagen en verwerkt. Dit betreft de 'scope'
va« gegevens: een conceptueel en derhalve inhoudelijk vraagstuk. Behalve de uitgevoerde
fransacf/es die in het conventionele systeem de 'triggers' zijn van het administratief
proces, worden in differential triple-entry accounting ook de financiële gevolgen van
en o/gebenr/en/ssen geadministreerd^. Matrix-accounting is een vraagstuk

^ Zo bestaat in de programmeertaal PASCAL die in de administratieve wereld veel wordt gebruikt, de mogelijkheid
om in 7 dimensies te declareren.
^ In een handmatig gevoerde administratie worden deze 'dimensies' voor een belangrijk deel vastgelegd via
aantekeningen in subadministraties.
^* Een besluit of gebeurtenis beïnvloedt de transacties die daarop volgen. Het besluit de research te halveren leidt tot
lagere uitgaven, het besluit de kortingen te verhogen leidt (ceteris paribus) tot extra verkopen en het op de markt
komen van een nieuwe concurrent leidt tot lagere verkopen. Door bij het vertrekpunt van het administratieve proces
behalve transacties ook de gevolgen van (bcdocumcntcerde) besluiten en/of gebeurtenissen mee te nemen, kan aan
de administratie in belangrijke male voorspellende waarde worden toegevoegd. Zie hiervoor ook de beschrijving van
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over de aarrf van ae venvenfcmg van de gegevens: een vormtechnisch vraagstuk. Het gaat
te ver om in dit verband van een nieuw 'accounting framework' te spreken (zie Leec/i en
1990:6/20)".
Een relationele database wordt door de gebruiker ervaren als een verzameling tabellen
(Dafe, 1986:96). In een re/an'onee/ accoun/mg.s_y.sreem worden gegevens opgeslagen in
tabellen ('relations'), bestaande uit rijen en kolommen. In de rijen worden records
vastgelegd en in de kolommen attributen (kenmerken). In een relationele database kunnen
de kolommen worden gebruikt om relaties te leggen met een of meerdere andere tabellen.
Deze relaties kunnen zelf door de gebruiker worden bepaald. Behalve het opvragen van
bepaalde overzichten kan de gebruiker tevens de gegevens in zijn eigen computersysteem
inladen als input bij specifieke beslissingsmodellen. Een relationeel systeem kenmerkt ''-•'
zich door de 77exi&fïjfej{ die aan de gebruiker wordt geboden voor het vervullen van zijn
specifieke informatiebehoeften. Deze flexibiliteit is mogelijk doordat de tabellen op
allerlei manieren via sleutelattributen met elkaar kunnen worden gecombineerd, met
andere woorden: er bestaat wat dit betreft geen vaste structuur. Dit is het belangrijke verschil tussen een relationeel accountingsysteem en een matrix-accountingsysteem waarbij
dit niet per definitie mogelijk is. Maar de structuur van beide modellen is identiek. De
matrix-structuur kan worden gezien als een 'interface' tussen een relationele database en
de (toepassing van) accounting (Leec/i en A/ep/iam, 1990:10). Ook voor /•e/an'one/e
accoK/ifmg geldt dat het belangrijke verschil met triple-entry accounting ligt besloten in
de aard van de gegevens die in het systeem worden opgenomen. In differential tripleentry accounting worden additionele gegevens opgenomen over oorzaken van winstmutaties (winstkrachten) terwijl relationele accounting meestal niet meer is dan het
toepassen van moderne database technologie op klassieke accountingmodellen. Hiermee is
niet gezegd dat de ontwikkelingen in de automatisering aan differential triple-entry
accounting volledig voorbijgaan. Het intracomptabel administreren van gegevens over •"'
winstkrachten is door de beschikbare automatisering eerder economisch verantwoord. ••;'
.v:-;-;.
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In het algemeen kan worden gesteld dat in het verleden maar weinig aandacht is besteed
aan de vraag: dient het traditionele accountingmode/ te worden aangepast wanneer dit in
een geautomatiseerde omgeving wordt geplaatst? Het klassieke Pado/i-model is bijvoorbeeld niét gebaseerd op het werken met «egafieve ge/a/fen. In een geautomatiseerde
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het experiment in hoofdstuk 9.
*' Hel 'unified accounting system (UAS)' zoals dat bij de L'Oreal-groep wordt toegepast kan als een 'tussenvorm'
van matrix-accounting en triple-entry accounting worden beschouwd. De bedoeling van het UAS is de (eenmalige)
gegevensinvoer dermate te herstructureren, dat een database beschikbaar is voor diverse vervolg-analyses (S/otowy rt
a', 1993:6). Bij dit systeem kan uit de administratie naast de balans en resultatenrekening automatisch een kasstroom-overzicht worden opgevraagd. Hiertoe wordt bij de invoer van de gegevens een nieuwe 'dimensie'
toegevoegd, zijnde de oorzaak of reden van de administratieve vastlegging ('objects' genoemd). Oorzaken zijn
bijvoorbeeld de opening (van het grootboek), verkopen, betalingen, inkopen, ontvangsten, emissies en aflossingen.

8 Operationalisering concept triple-entry en momentum accounting

administratie kunnen positieve en negatieve getallen probleemloos met elkaar worden
verrekend. Dit aspect heeft invloed op het vertrouwde denken in 'debet' en 'credit',
zijnde kolommen die Pacio// gebruikte om het optellen en aftrekken van reeksen van
cijfers efficiënt te kunnen doen laten plaatsvinden. In een geautomatiseerde administratie
kan in de gegevensverwerkende sfeer het onderscheid debet en credit vervallen.

8.7 Differential triple-entry accounting, accountingmodellen en de 'events
approach'
Een accountingsysteem is een gegevensverwerkend systeem. Bij de bepaling van de aard
van de gegevens en de wijze van opslag en verwerking ervan dient inzicht te bestaan in
de informatiebehoeften van de beoogde systeemgebruiker. Feitelijk vormen de geïnventariseerde informatiebehoeften die uit de informatie-analyse voortkomen het vertrekpunt van
de systeemanalyse (het logisch ontwerp) en het systeemontwerp (het technisch ontwerp).
In traditionele accountingsystemen worden de informatiehoeften van de gebruikers, ook
die van de niet op voorhand bekende gebruikers, als bekend verondersteld (de 'user «eed
approach'). Ook de door de gebruikers gehanteerde beslissingsmodellen worden geacht
bekend te zijn. Dit betekent dat men de relevante gegevens op een bepaalde wijze zal opslaan en verwerken om in deze informatiebehoeften te kunnen voorzien. In de 'even/5
approac/i' van Sor/er daarentegen worden gegevens zo 'ruw' (onbewerkt) mogelijk opgeslagen zodat zo veel mogelijk gegevens voor de gebruiker toegankelijk blijven (5or/er,
1969:18). De gebruiker kan dan zelf uit het betreffende gegevensbestand de gewenste
, T •: - .- •*.-gegevens opvragen, manipuleren en aan zich presenteren.
De doelstelling van de 'events approach' kan waarschijnlijk het beste worden gerealiseerd
in een database-omgeving. Hierbij wordt gestreefd naar de ontwikkeling van een grote
centrale gegevensbank die kan worden gebruikt door een grote groep van gebruikers met
sterk uiteenlopende informatiebehoeften. Zoals in paragraaf 8.6 aangegeven, kan een
dergelijk accountingsysteem als een re/ano/iee/ mode/ worden opgezet.
In aansluiting hierop zijn modellen ontwikkeld om het traditionele accountingmodel aan
te passen aan de moderne informatiemethodologie en -technologie. Dit betekent onder
meer dat wordt getracht de termen 'debet' en 'credit' te vervangen door universele terminologie als 'plus' en 'min', als 'in' en 'uit' of als 'bron' en 'bestemming'. Het meest
bekende model in dit verband is het enf/'/e/W-re/a/ie mode/^.
In een entiteits-relatie model wordt gesteld dat in een database-omgeving een accountingsysteem zijn meest natuurlijke vorm heeft wanneer dit systeem wordt gezien als:
** Ook het hiërarchische model, het netwerkmodel en hel wealth-income model van //ïri kunnen hiertoe worden
gerekend.
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1. een verzameling van reële entiteiten
met
2. de relaties tussen deze entiteiten.
De traditionele grootboekrekeningen worden in dergelijke modellen vervangen door
faöe//en (voor zowel de entiteiten als de relaties). In algemene zin kan een entiteitsrelatiemodel worden voorgesteld als in tabel 8.1
In het /?Ei4-mode/ van McCarf/ry (1982:562) dat kan worden gezien als een generalisatie
van het entiteits-relatie model, worden de voor het accountingsysteem relevante gebeurtenissen steeds in drie categorieën geanalyseerd:
1. economische bronnen (R:'resources'),
;..,..,,,.„
|
2. economische gebeurtenissen (E:'events')
j
en
!
3. economische agenten (A:'agents').
• -«:
Het REA-model is feitelijk een waardenitnng/oopjc/jema. Co/ierc-Sca/» noemt een door
7ean-C/a«dc Dormagen van het model van McCart/ry afgeleid model, waarbij wordt
gewerkt met de driedeling 'Ressource-Emploi-Objet', een 'i^tówe rradi^ue' (Co/ienSca/i', 1990:64). Maar ook dit systeem voldoet niet aan de eisen zoals die door ///Vï zijn
^''
gesteld ten aanzien van een nieuwe, derde dimensie .
Figuur 8.1 Het entiteits-relatie model.
in

INKOOP

GOEDEREN

VERKOOP

** CoAen-Sca/i ziet veel heil in dit model en hoopt dat het met deze 'uitvinding' de Fransen beter afgaat dan met de
uitvinding van de micro-elektronica die uiteindelijk door de Amerikanen commercieel werd uitgebuit (CoAen-5ca/i,
1990:67).
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De 'accownring sandbox' van T/iom^en (1991) kan eveneens tot het entiteits-relatie model
worden gerekend. In de 'accounting sandbox' wordt een actief voorgesteld als een berg in
een zandbak. Een passief wordt weergegeven als een kuil in die zandbak. Via dit model
kunnen transacties op neutrale wijze worden beschreven, namelijk als het overhevelen van
zand van de ene lokatie naar de andere. De 'accounting sandbox' van 77jo/?wen is in
figuur 8.2 uitgebeeld.
Figuur 8.2 De accounting sandbox van
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Figuur 8.3 Het conventionele dubbel boekhoudmodel.
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Het conventionele dubbel boekhoudmodel is in minder algemene termen beschreven *»'
omdat het zich richt op de gevolgen van transacties voor activa en passiva. Dit
dr'-'^v»
fransac/j'one/e mode/, waarbij vermogenstransacties (te administreren op de rekeningen itó
van vermogensbestanddelen) en inkomenstransacties (te administreren op de
vermogensrekeningen) worden onderscheiden^, is in figuur 8.3 weergegeven (77iontten,
1991:310).
Het Wa/f/t-jncome'-znode/ van //ïn is feitelijk een aanpassing van het conventionele
model. Dit model ziet er als volgt uit:
^ ,- ..
Figuur 8.4 Het wealth-income-model van //ïri.
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Het belangrijke voordeel van het model van //»>/ is dat dit is opgezet rond het centrale
object van administratie: /ie/ e/gen ve/Tnogen van ae omterne/nmg'". Met name in het
dimensionale onderzoek is deze 'focus' van betekenis. Consequentie is immers dat een
nieuwe, derde dimensie ook aan het eigen vermogen dient te zijn gerelateerd. Bij de
afleiding van de boekingsregels voor respectievelijk temporal en differential triple-entry
accounting (paragraaf 7.4.1 en 8.4.2) is deze dimensionale gebondenheid steeds het
uitgangspunt geweest.
< -.:*-••- %s;.^n •.,-: ^«"- ; ?:-'M/va« >::*-*>;.<A . •'•>•. ...
:

. - ; * = • . • •

' Vermogenstransacties, zoals inkopen van goederen en ontvangen aflossingen, beïnvloeden uitsluitend de
MmeaMe//(>ig van het eigen vermogen. //ïri duidt vermogenstransaclies aan als 'in/ra->vea///i-»rawac/ionj' (1982:13).
Ook worden hiertoe gerekend de mutaties in hel eigen vermogen ten gevolge van financieringsactiviteiten en
winstverdcling. //in duidt deze transacties aan als 'in/ra-capi7a/-!ra/ijac/ionj'. /njfcomffu/ra/i.sacrie.s, betreffende
winstbepalcnde acüviteiten zoals het verkopen van goederen en het verhuur van onroerende zaken, beïnvloeden de
omvang van het eigen vermogen. //<>i spreekt hier van Vea/(/i-cap/la/-(ran5ac(ioni'. Zie ook paragraaf 8.4.2.
" Men kan immers ook een ander object kiezen zoals bijvoorbeeld in niel-commerciële bedrijfshuishoudingen het
inkomen.
-v,«
-^ • : , . % = : : • : i
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Vanuit een informatica-oogpunt zijn zowel het conventionele accountingmodel als het
wealth-income-model van //ïn onvoldoende universeel. Deze universaliteit is van belang
bij 'events accounting' opdat de gegevens op een dusdanige wijze kunnen worden
opgeslagen dat deze door verschillende gebruikersgroepen kunnen worden gebruikt voor
het voorzien in de eigen specifieke informatiebehoeften.

!
,
j
'

Het verschil tussen de 'events approach' (of 'events accounting') en triple-entry accounting ligt net als bij matrix-accounting op het terrein van de v«//mg van /ief gegeve/uoerfanrf. Triple-entry accounting is een vraagstuk aan de basis van het informatiesysteem:
Over welke (aspecten van) financiële feiten zullen gegevens in het systeem worden
ingevoerd? Wanneer vervolgens ten aanzien hiervan een bepaald standpunt is ingenomen,
kan men een beslissing nemen omtrent de toegang tot het gegevensbestand voor de
gebruiker. Pas in deze fase speelt de 'events approach' en deze benadering is derhalve
meer een kwestie van
^
Interessant in dit verband is de ontwikkeling die zich heeft afgespeeld in de wereld van
bibliotheek en documentatie waar aïen.rrver/emng voorop staat. Van oudsher begrepen de
beroepsbeoefenaren in deze branche dat de vraag naar gegevens nooit met zekerheid kan
worden voorspeld. Daarom gingen bibliothecarissen de nadruk leggen op roegan£e/i/£/i£ü/
en brachten een scheiding aan tussen registratie en rapportage, in deze sector posfcoon/('na//e genoemd. Met beleid worden gegevens verzameld als algemene grondstof
terwijl waarborgen worden ingebouwd voor specifieke informatiebehoeften, zelfs voor
behoeften die niet bekend waren toen de gegevens werden verzameld. De eisen aan
informatievoorziening voor enerzijds beheer en anderzijds verantwoording worden zo in
een enkel model verzoend (Wisse, 1992:41). Men zou kunnen stellen dat de
postcoördinatie in deze sector heeft geleid tot een bepaalde applicatie van de 'events
approach'".
Men kan de vraag stellen waarom het zolang heeft geduurd (op de kop af 500 jaar) om
van Pacio/j' via //ïn tot deze dissertatie te komen en derhalve van dubbel boekhouden
naar een drievoudige administratie. Het antwoord hierop ligt waarschijnlijk besloten in de
diepgang waarmee /yïn zijn werk heeft onderbouwd, met name voor wat betreft de
accountingmethodologie (Cooper en ATozmeMty, 1992:1). Maar een ander aspect is mijns
inziens dat //ïn de praktische implementatie van (differential) triple-entry accounting

'* Overigens is deze stelling in tegenspraak met de bewering van Cus/ung die stelt dat '//iri's concept of
multidimensional accounting is not dissimilar to the events approach' (1989:32).
" Wtae gebruikt in zijn artikel de term 'relationeel boekhouden'. Hiermee bedoelt hij de synthese tussen een
commercieel en kameralistisch boekhoudstelsel (Wtae, 1992:43). In het kader van de administratieve automatisering
is deze aanduiding misleidend.
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onvoldoende heeft uiteengezet, respectievelijk daaraan nog niet is toegekomen. De in dit
hoofdstuk besproken case moge dit hiaat (enigszins) hebben opgevuld.

8.8 Samenvatting
ff^xV-V s i -T"v :•;

In geval van de in dit hoofdstuk beschreven vorm van differential triple-entry accounting
wordt verondersteld dat de winstsnelheid van het eigen vermogen van een onderneming
('income momentum') die in een bepaalde periode is gerealiseerd, ook in de volgende
verslagperiode kan worden gerealiseerd. Concreet betekent dit een unieke intracomptabele
integratie van het differential triple-entry accountingsysteem en het momentum
accountingsysteem zoals beide ontwikkeld door //<>/'. Op basis van deze integratie kunnen
de voordelen van beide systemen tegelijkertijd worden behaald, dat wil zeggen: in het
administratieve systeem worden zowel gegevens inzake oorzakelijke winstmutaties als •
gegevens inzake ontwikkelingen in de winstcapaciteit van de onderneming vastgelegd. ; -•
Het triple-entry financieel informatiesysteem (bij dit 'constant income momentum'postulaat) administreert de veranderingen in deze winstsnelheid. In afwijking van een
dubbel boekhoudstelsel betekent dit onder meer dat intracomptabel de financiële effecten
van ontwikkelingen in grootheden worden vastgelegd als bijvoorbeeld rentepercentages,
ziekteverzuim, prijzen van grondstoffen, lonen en/of eindprodukten, volume-aanpassingen
en verwachte winsteffecten van overheidsmaatregelen, concurrenten of eigen marktinspanningen. Op basis van zo'n administratie kan een sluitende verklaring worden
K;O
gegeven voor een ten opzichte van de vorige verslagperiode afwijkend winstniveau^.
Een gefundeerde(r) beoordeling van de ondernemingsprestaties en -positie zijn hierbij •
mogelijk omdat de veranderingen in winstkrachten kunnen worden geadministreerd:
• naar herkomst (intern/extern);
• naar hun termijn-effect op het ondernemingsresultaat (structureel/ incidenteel). Dit
maakt voorspelling van de ondernemingwinst beter en sneller mogelijk, r
Een drie-dimensionale administratie kan een belangrijk middel zijn in het kader van
optimalisering van de financiële stuur- en/of verantwoordingsinformatie-kringloop in en
rondom een organisatie. Dit hoofdstuk beoogde de mogelijke plaats van een drie-dimensionaal accountingsysteem in dit proces te schetsen. De derde dimensie, zijnde de
oorzakelijke winstmutatie, kan intracomptabel worden geadministreerd door in het grootboek enerzijds 'controlerende winst-mutatierekeningen' aan te leggen en anderzijds
:-'•>
'verklarende winst-mutatierekeningen'. Op het eerste type rekeningen worden

In dit opzicht kan differential triple-entry accounting als een vorm van 'activity based accounting' worden
aangemerkt omdat wordt getracht hel oorzakelijk verband tussen winst en winstkrachtcn zo goed mogelijk weer te
geven.
...... _., . . . _ . _
.J
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van de '««come momenfwm' vastgelegd. Op het tweede type rekeningen worden
vera/uien/ige/j w de 'income momerc/Km' geadministreerd.
Een systematisch overzicht van de invloed op de winst van winstkrachten, de winst-mutatiestaat, kan om diverse redenen van belang zijn. Met name is dit het geval bij de beoordeling door een gebruiker van de jaarrekening en de inschatting van de (onmogelijkheden van het bedrijf op langere termijn. Men mag aannemen dat het beschikbaar stellen
van een winst-mutatiestaat de 'voorspellende waarde' van de verstrekte gegevens doet
toenemen^.
Behalve in de sfeer van de informatiewaarde van de jaarrekening ('decision relevance')
kunnen ook voordelen in de verantwoordingssfeer ('accountability'-effecten) worden verwacht. Indien bijvoorbeeld de effecten van overnames op omzet en winst expliciet in een
afzonderlijk overzicht worden gepresenteerd, kan dit de neiging onderdrukken deze acties
ook in de manipulatieve sfeer toe te passen. Bovendien kan de winst-mutatiestaat op korte
termijn winstgevende acties ontmoedigen wanneer deze worden uitgevoerd ten laste van
de winstsnelheid van het eigen vermogen en derhalve van de toekomstige winstmogelijkheden van het bedrijf (in dit geval toont de winst-mutatiestaat een daling van de 'income
momentum' terwijl de resultatenrekening een toename van de winst laat zien). Ook met
betrekking tot management-beloningssystemen ('bonus plans') is informatie omtrent
winstkrachten van belang. Immers het management kan sneller worden afgerekend op de
(verwachte) resultaten van haar beleid omdat de gevolgen van haar acties direct in de
ontwikkeling van de 'income momentum' worden geëxpliciteerd.
Bij het administreren van winstkrachten kunnen de nodige waarderingsvraagstukken
ontstaan. Bovendien zal de administratieve organisatie moeten worden aangepast. Deze
dient er voor zorg te dragen dat de betreffende gegevens voor de afdeling administratie
beschikbaar komen. Maar de problematiek in dezen verschilt niet wezenlijk van die bij de
ontwikkeling van het enkel boekhouden naar het dubbel boekhouden naar de aard en
inhoud van de hedendaagse financiële verslaglegging.
In figuur 8.5 is tot slot een sterk vereenvoudigde administratieve procesgang afgebeeld
zoals die plaatsvindt bij toepassing van (differential) triple-entry accounting. Uit deze
figuur blijkt dat bij toepassing van dit systeem de bas/j van nef accown/ingmode/ verandert, dat wil zeggen: het bestand van de te administreren financiële feiten wordt uitgebreid. Behalve over de gevolgen van fransacnes worden ook gegevens verwerkt over de
gevolgen van bepaalde oes/Kifen en ge£>eKrfeni.s\sen. Deze uitbreiding van de gegevensverzameling en -verwerking is noodzakelijk met het oog op de te administreren nieuwe,
derde dimensie: (oorzakelijke) w/nsfmMfa//e.y.

" In hoofdstuk 9 wordl deze veronderstelling getest.
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Figuur 8.5 Administratieve procesgang bij toepassing van (differential) triple-entry accounting.
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9 Beslissingsrelevantie van triple-entry en momentum-accounting; verslag van een experiment

"Accoun/mg /Moratory earpenmenfs m /IM/TKWI _/'^me«f tvj// 6C an increasing/)' i/nporranf
e accoMnf/ng rejearc/i" (Snowfca//, / 956:63,).

9.1 Inleiding; typering van het experiment
Het doel van het experiment waarvan de resultaten in dit hoofdstuk worden besproken,
was het verzamelen en analyseren van gegevens over de invloed van een drie-dimensionale gegevensverstrekking op de besluitvorming van bepaalde gebruikers (in dit geval controllers). Met andere woorden: het experiment had als doel het testen van de fte^/wsingsre/eva«//e van fnp/e-enfry en momentum accounting. Vergelijkbare experimenten zijn
reeds eerder uitgevoerd, onder andere door Djotman (1964) bij een onderzoek naar de
invloed van verschillen in waardering (fifo versus lifo) op bepaalde beslissingen van het
management, door Mc/nfye (1973) bij een onderzoek naar het effect van gegevens over
actuele waarde op beleggingsbeslissingen en door De/ong er a/ (1989) bij een analyse
naar de effectiviteit en efficiency van verschillende soorten transferprijzen.
In het algemeen worden twee typen experimenten onderscheiden, het laboratoriumexperiment en het veldexperiment.
Het /aftorafonM/n-erper/men/ als onderzoekmethode bij menselijke beoordelingen wordt in
de accounting op steeds grotere schaal toegepast (Sw/enwga en We/c£, 1983:88; Snowba//,
1986:49)'. Een /aÖ0/-aronMm-e;cpenmenr is hierbij gekarakteriseerd als een onderzoek (1)
waarbij de onderzoeker een (of enkele) onafhankelijke variabele(n) manipuleert teneinde
de impact hiervan te meten op een (of enkele) afhankelijke variabele(n) en (2) dat wordt
uitgevoerd in een fysieke situatie die afwijkt van de dagelijkse gang van zaken. Swanèorn
(1987:230) definieert een laboratorium-experiment als een experiment waarbij individuele
personen die elkaar niet of nauwelijks kennen worden uitgenodigd om naar een laboratorium te komen om aldaar deel te nemen aan een onderzoek met een psychologische,
sociaal-psychologische of onderwijskundige probleemstelling. Een ve/dexpenmenr daarentegen wordt gedaan in de natuurlijke omgeving van de proefpersonen waarbij de betrokken personen meestal niet weten dat zij in een onderzoek zijn betrokken.

Dit gebeurt vooral op het terrein van de 'Auman./iu/£meHf', in het bijzonder ten aanzien van beoordelingen door
managers. Gemeten naar het aantal publikaties in de top van de vaktijdschriften was in de periode 1964-1966 ha
aantal laboratorium-experimenten 4 ofte wel 1,5% van alle artikelen. In de periode 1982-1984 was dit aantal
uitgegroeid naar 36 studies, zijnde 14,8% van alle artikelen (Snowte//, 1986:49).
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Ten behoeve van het testen van de beslissingsrelevantie van triple-entry en momentum
accounting is een laboratorium-experiment uitgevoerd. Hierop is de response van twee
groepen (een experimentele groep en een controle-groep) van cursisten aan de postdoctorale controllers-opleiding met elkaar vergeleken. De meeste van deze cursisten waren
tevens in de praktijk werkzaam^. Gezien de voorgaande omschrijvingen en de geselecteerde proefpersonen kan in dit geval het uitgevoerde experiment eerder als een laboratorium-experiment dan als een veldexperiment worden beschreven. Het is een onderzoek
tussen twee (groepen van) subjecten, met uitsluitend meting achteraf'.
Bij het gebruik van cursisten als proefpersonen voor het beoordelen van de managementrelevantie van triple-entry en momentum accounting, bestaat het probleem dat de
onderzoeksresultaten niet zonder meer kunnen worden geldig verklaard voor de beoogde
gebruikers, in dit geval managers (dit is het probleem van de ex/erne va/id/fe//)- Cursisten
zijn (nog) geen managers. Maar dat dit aspect de onderzochte relaties in deze studie in
belangrijke mate heeft beïnvloed, ligt niet voor de hand*. Ook het feit dat proefpersonen
in een experiment zich vaak anders gedragen omdat ze weten dat hun gedrag wordt
geanalyseerd, is voor dit onderzoek minder valide. Dit is immers een inherent aspect van
._,.. ,„ . _
elk accountingsysteem (Swieri/tga en W»/cJfc, 1983:87). ... _ . ^,. ^
Verschillen in uitkomsten tussen de groepen kunnen deels zijn veroorzaakt door verschillen in persoon/y^/ieid voor wat betreft de wijze van gegevensverwerking. Maar de
invloed van deze factor is slechts zeer beperkt (zie bijvoorbeeld A/cG/iee er a/, 1978:681).

9.2 Profielschets van de experiment-deelnemers

^

Aan het experiment hebben in totaal 36 proefpersonen - eeri/e-yaari con/ro/Zer in op/e/dmg - deelgenomen. Hiervan studeerden 20 deelnemers aan de postdoctorale opleiding tot
(register)controller van de Rijksuniversiteit Limburg (RL) terwijl 16 deelnemers de zelfde
opleiding volgden aan de Vrije Universiteit Amsterdam (VUA)^. Aldus werd ruim 34%
van het totale aantal studerende eerste-jaars controllers per het moment van het experiment (juni/september 1993) in het onderzoek betrokken.
* Het gebruik van cursisten als 'proefpersonen' is in dit verband overigens gemeengoed. In
uitgevoerde onderzoek bleek dat in 70% van de in de periode 1964-1984 uitgevoerde relevante laboratoriumexperimenten, curs/rten als proefpersonen waren ingezet. Echter, de laatste jaren worden relatief steeds meer andere
typen proefpersonen gebruikt, zoals accountants (S/IOH>6<J//, 1986:50).
' Volgens Sno>W>a// wordt deze handelswijze in bijna 50% van de laboratorium-experimenten gevolgd (Snowèa//,
1986:50).
* Behalve het kwalitatieve niveau van de controllers-opleiding is deze verwachting mede ingegeven door het feit dat
de betreffende cursisten alle reeds in de praktijk werkzaam waren.
* In dit verband ben ik /Vo/. //X. £ri/i£ A4 en /Vo/. Dr. L. 7>aaj zeer erkentelijk voor de geboden mogelijkheden.
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Om de kans te minimaliseren dat in de ene groep (bijna) alle 'coöperatieven' zitten en in
de andere groep (bijna) alle 'tegenwerkers', is een minimale omvang van 20 personen per
groep gewenst (Swanborn, 1986:242). Om deze factor te kunnen beoordelen, is de
deelnemers naar hun bereidheid tot deelname aan het experiment gevraagd*.
Het merendeel van de respondenten (ruim 63%) was in een administratieve functie
respectievelijk in een accountingfunctie werkzaam. Slechts één respondent was specifiek
in de financiering werkzaam, geen enkele respondent functioneerde hoofdzakelijk op het
gebied van de treasury. In totaal 8 respondenten gaven aan in meerdere of mindere mate
een management-functie te bekleden. De gemiddelde duur dat de proefpersonen in hun
huidige functie werkzaam waren, bedroeg 1,2 jaar (met een uitschieter van 6,5 jaar).
«f.
Op een schaal van 1-10 bedroeg de gemi'ddeMe èere/d/ieid om aan het experiment deel te
nemen 7,22 en verschilde nauwelijks onder de in het experiment onderscheiden groepen.
Niemand van de deelnemers had enige voorkennis inzake triple-entry en/of momentum
accounting.
Inclusief nabespreking duurde het experiment bijna 2 uur. Een extrinsieke beloning voor
deelname aan het experiment werd niét in het vooruitzicht gesteld.
:-»*">••>.••••* *,y
<

9.3 Opzet van het experiment

,-pv

De deelnemers van zowel de VUA als de RL zijn in twee groepen van gelijke omvang
gesplitst: een groep die op basis van het conventionele accountingsysteem haar standpunten moest bepalen (groep D) en een groep die dit moest doen op basis van een driedimensionale informatievoorziening (groep T). Aldus is uiteindelijk de standpuntbepaling
van twee groepen van 18 personen met elkaar vergeleken. Ter voorkoming van 'selectieeffecten' werd via loting bepaald of een proefpersoon tot groep D dan wel tot groep T
behoorde. Ook de proefleiders werden volgens toeval aan de groepen toegewezen.
De case die aan de proefpersonen werd voorgelegd, komt voor een belangrijk deel
overeen met de CLM-case zoals die in hoofdstuk 8 is besproken. Voor een goede orde is
de case zoals aan beide groepen voorgelegd, achter in het boek opgenomen in bijlage 9A
(zoals voorgelegd aan groep D) respectievelijk in bijlage 9B (zoals voorgelegd aan groep
T) bijdithoofdstuk.

^ , . • • „ , $ ! # , - : ƒ &-'>:?>.;*•* •'.;>-"••' 7 . • • - J - J '
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v:y«.„«•«>.•....•-•
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' Het experiment op de RL was zodanig aangekondigd en gepland dat niet geheel van een 'vrijwillige deelname'
kan worden gesproken. Derhalve kan deze groep niet zonder meer als coöperatief worden aangemerkt. Overigens
weck de response van deze groep niét significant af van de response van de VU-groep. .. ,_. .:, .
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Voordat aan groep T de case werd voorgelegd, is aan deze groep eerst schriftelijke
informatie verstrekt over de aard en inhoud van de derde, nieuwe dimensie casu quo de
hierbij behorende winst-mutatiestaat. De betreffende tekst is in bijlage 9C bij dit
hoofdstuk opgenomen. De leestijd voor deze tekst bedroeg 10 minuten. Vervolgens werd
ook aan deze groep de case uitgereikt (zie bijlage 9B bij dit hoofdstuk).
Bij de case werd een set van vragen voorgelegd. Deze vragenlijsten zijn opgenomen in
respectievelijk bijlage 9D (voor groep D) en bijlage 9E (voor groep T) bij dit hoofdstuk.
Alle deelnemers hadden voor de beantwoording van de vragen één uur de tijd (rekening
houdend met de leestijd van 10 minuten voor groep T voor de inleidende tekst, bedroeg
de beschikbare tijd voor deze groep netto 50 minuten). Voor de beantwoording van vraag
1 van de vragenlijst werd de deelnemers gevraagd zelf de verbruikte tijd te registreren
(zie vraag 2).
De gemiddelde score voor het rea/jfeitegewa/fe va/2 de voorge/egde case was 6,31. Dit als
'voldoende' te kwalificeren cijfer is van groot belang omdat in het geval van een (te) lage
waardering van het realiteitsgehalte van de case de deelnemers de neiging hebben een
soort 'spelgedrag' te vertonen ten gevolge waarvan de uitkomsten minder betrouwbaar
worden (fij>n£erg en Ato/i, 1968:42). Opvallend hierbij was dat de scores voor beide
groepen nogal verschillend waren. Voor groep D bedroeg de gemiddelde score 5,87 en
voor groep T 6,67 (bij een standaarddeviatie van respectievelijk 1,13 en 1,37). Het is
mogelijk dat dit effect voor groep T wordt opgeroepen door de beschikbaarheid van de
gegevens inzake de derde dimensie (de extra gegevens doen de geloofwaardigheid
toenemen), dan wel dat gToep D enigszins werd teleurgesteld doordat deze bij het
doornemen van de case geen 'vernieuwing' constateerde (met kennelijk het minder
uitdagende gevoel van controlegroep te zijn)'. Bij een betrouwbaarheidsinterval van 95%
is het geconstateerde verschil in waardering van het realiteitsgehalte van de case significant (p-waarde 3,75%).
-
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9.4 Onderzoeksresultaten
Het experiment is in hoofdzaak opgezet voor het verkrijgen van inzicht in de öej/iMi/igfre/evan/ie van fnp/e-en/ry en momen/Mm accoMnf/ng. Een centrale vraag is immers of op
basis van een dergelijk administratief systeem de gebruikers tot kwalitatief betere
beslissingen kunnen komen. In dit verband is de volgende (nul)hypothese getest:

' Bij de uitnodiging voor het experiment en ook voordat de deelnemeis aan de groepen D respectievelijk T werden
toegewezen, werd hen verteld dat de bedoeling van het experiment was het uittesten van de kwaliteit van een nieuw
accouniing-informatiesysteem.
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ƒ« verge/yfang /nef een conve«r/onee/ ("d0«We-enrry') accoiwri^j^fee/w neem/ oy toepasvan rr/p/e-e«rry en mömenfiün acco«/j/m^ de Jbva/ireir van op deze gegevens
(voorspe//jngen) ntó s/gni/Jcanr roe*.
In de eerste plaats gaat het bij de beoordeling van de kwaliteit van de beslissing om de :ï
vraag in hoeverre de experiment-deelnemers in staat zijn om op basis van de verstrekte y
gegevens te komen tot de juiste winstvoorspelling. Men kan dit aanduiden als de nawwton'gnejd van de voorype/frng. Hiertoe is voor de verschillende groepen de afwijking
bepaald van de daadwerkelijke winstvoorspelling ten opzichte van de genormeerde winstvoorspelling ad Ü 59.850.000'. Het protocol van de voor CLM genormeerde winst*
voorspelling is in tabel 8.1 opgenomen in paragraaf 8.3, respectievelijk in tabel 8.4
£
opgenomen in paragraaf 8.4.2^.
7
De ge/mdaWde waarde van de voor.rpe//mg bedroeg voor de groep met de conventionele
gegevens (groep D) Ü 41.396.944 en voor groep T Ü 57.072.222 (bij een standaarddeviatie van respectievelijk Ü 58.104.892 en 0 35.597.398). Dit betekent dat voor beide
groepen het saldo van de gemiddelde reële afwijking negatief is (voor beide groepen
respectievelijk - Ü 18.453.056 en - Ü 2.777.778). Dit kan duiden op beïnvloeding van de
respondenten door de waarden (en het verloop) van de winstcijfers over 1991 en 1992
(het 'anc/ionng'-versc/iy/tfe/). Het verschil in response tussen beide groepen is bij een
significantienorm van 5% evenwel mé7 j/gmyican/ (tweezijdige p-waarde 21,96%)".
»;
Voor groep D bedroeg de gemidde/de afoo/M/e a/vvyifc/ng /en opz/c/ife van de genormeerde
voor.s/>e//j'ng 0 44.703.056 bij een standaarddeviatie van 0 40.259.286. Voor groep T
bedroeg deze afwijking gemiddeld Ü 13.716.667 bij een standaarddeviatie van 0 32.804.425. Derhalve kwam groep T in dit opzicht tot een aanzienlijk nauwkeuriger voorspelling.
Het waargenomen verscniV Zn gemidde/de is bij een significantienorm van 5% sjgn//ïcanf
(p-waarde 0,4%). In groep D kwam slechts 1 deelnemer tot de genormeerde voorspelling
terwijl dit in groep T in totaal 8 deelnemers lukte.

Men kan stellen dat de kwaliteit van beslissingen niét met behulp van een laboratorium-experiment kan worden
getest vanwege hel ontbreken van een otyecfieue normering voor de beoordeling van de response. In deze visie kan
de hypothese zoals hier geformuleerd als volgt worden geïnterpreteerd:
'Bij toepassing van triple-entry en momentum accounting zijn gebruikers n«<« in staat de verstrekte drie-dimensionale
gegevens in hun besluitvorming te integreren'. Wat hier dan feitelijk wordt getest, is het aspect van de Aa/tfeerfroartaid van <fe ver»reifc/e gegevenj (zie ook paragraaf 9.5).
' Feitelijk bestaat er ten aanzien van voorspellingen geen absoluut nulpunt- De beste voorspelling is immers die
voorspelling die achteraf uitkomt respectievelijk het minst is verwijderd van de daadwerkelijke uitkomst.
Alle hierna geschetste verhoudingen zijn ook per universiteit geanalyseerd zodat 4 groepen zijn onderzocht.
Hierbij zijn geen resultaten aan het licht gekomen die aanleiding gaven tot enige terughoudendheid bij het samenvoegen der groepen.
' Hierbij is gelet op de aard der gegevens de Wj/coxon-Afann-lVMney test uitgevoerd (betrouwbaarheidsinterval
95%).
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Het kan zijn dat door de onbekendheid met het driedimensionale systeem een aantal
deelnemers in groep T bij het doen van de winstvoorspelling is teruggevallen op voor hen
bekende oplossingsstrategieën'^. Derhalve hebben deze deelnemers zich gedragen als
behoorden zij tot groep D. In verband hiermee kan nog een beter inzicht in het verschil in
response worden verkregen wanneer uit groep T de deelnemers worden gelicht die
volgens het door hen opgestelde protocol de quintessens van triple-entry en momentum
accounting niet hebben doorgrond'^. Vervolgens zijn de resultaten van de aldus gecorrigeerde groep T (15 deelnemers) vergeleken met de resultaten van groep D (18 deelnemers). De gemiddelde absolute afwijking in de gecorrigeerde en gehomogeniseerde groep
T bedroeg Ü 8.670.000 bij een standaard-afwijking van Ü 22.926.597. Het verschil in
response bij de thans gehanteerde vergelijking is extra s/gni/ïcanf (p-waarde 0,22%).
Wanneer groep T zoals hiervoor aangegeven wordt gecorrigeerd, is de gemiddelde reële
afwijking van de voorspelling in deze groep posü/e/" (in casu 0 4.456.667).
Wanneer de nauwkeurigheid van de voorspelling als belangrijkste graadmeter voor de
kwaliteit ervan geldt, dient de hiervoor geformuleerde hypothese te worden verworpen.
Anders gezegd: triple-entry accounting verbetert de kwaliteit van de beslissingen
(voorspellingen) aanzienlijk''*.
Een ander kwaliteits-aspect dat kan worden gemeten is de /i/dMM«r welke is benodigd om
tot de winstvoorspelling te komen. De gemiddelde benodigde tijdsduur voor groep D
bedroeg bijna 36 minuten en voor groep T ruim 25 minuten (bij een standaarddeviatie
van respectievelijk 9'/i minuut en 7 minuten). Het aldus geconstateerde verschil in tijd is
j/gm/ïcan/ (eenzijdige p-waarde 0,05%). "-=•.-••'•• »HV •• -•
,..:,'^ ,-: .. ,v :Bij deze uitkomsten dient te worden bedacht dat groep T voor het bestuderen van de case
extra tijd zal hebben verbruikt vanwege de onbekendheid met de winst-mutatiestaat (de
voor het lezen van dit overzicht gemiddeld benodigde tijd bedroeg 12,33 minuten).
Wanneer voor groep T wordt uitgegaan van de netto verorHi&e ryd (= verbruikte tijd tijd benodigd voor interpretatie winst-mutatiestaat), dan is het verschil in response extra
(p-waarde 0,0001%).
Een ander aspect dat is getest betreft het vertrouwen dat de deelnemers hadden in hun
eigen voorspelling. Het gemiddelde cijfer (op een schaal van 1-10) voor het vertrouwen

Dit is het bekende verschijnsel van de 'functionele fixatie' en de 'local search'.

">>«.-i- '•"; * ' ^ •

•' ••' •

" Wanneer in het geheel geen gebruik werd gemaakt van de winstsnelheid van het eigen vermogen zoals die per 31
december 1992 was gegeven, kan worden verondersteld dat de quintessens van het nieuwe informatiesysteem niet is
doorgrond. Het betrof hier in totaal 3 respondenten.
'* Het is in ieder geval zo dal gebruikers op efficiënte wijze de verstrekte drie-dimensionale gegevens in hun
besluitvorming hebben kunnen betrekken en als zodanig kan worden gesteld dat dergelijke gegevens goed
hanteerbaar zijn (zie ook de opmerkingen in voetnoot 8).
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van groep D lag op 7,25 en voor groep T op 5,95 (bij een standaarddeviatie van respec'v
tievelijk 1,51 en 1,98). Hier scoort triple-entry en momentum accounting derhalve
aanzienlijk slechter dan conventionele accounting. Het verschil in response is significant
(p-waarde 1,66%). In wezen is dit een irreële uitkomst omdat bij triple-entry en momentum accounting een belangrijk deel van het proces van een winstvoorspelling reeds
i?
systematisch is doorlopen^. De hier gevonden uitkomsten dienen dan ook te worden {ri
gesteld tegen de achtergrond van de onèe/tend/iefd van groep T met het nieuwe informatiesysteem.
Op een schaal van 1-10 waardeerde groep D de prestatie van het management in 1992 c*fc
gemiddeld met een 5,83 (standaardafwijking 1,43). Voor groep T lag deze beoordeling op
gemiddeld 6,03 (standaardafwijking 1,50). De gemiddelde beoordeling in groep T kan als
'iets beter' worden bestempeld omdat, zoals in hoofdstuk 8 is uiteengezet, de winst van
CLM weliswaar is a/genomen van Ü 122.000.000 naar Ü 85.000.000, maar de winstcapaciteit van het eigen vermogen per 31-12-1992 (de income momentum) is toegenomen van
Ü 85.000.000 tot Ü 150.000.000. De geconstateerde verschillen zijn geenszins significant
(p-waarde 41,43%)'^. De deelnemers in groep T baseerden hun waardering voor een belangrijk deel op de in 1992 gecreëerde structurele winstmogelijkheden voor de toekomst,
de income momentum derhalve. In totaal gaven 12 van de 18 respondenten aan dit aspect
van doorslaggevende betekenis te vinden. In groep D gaven 4 van de 18 respondenten dit
expliciet aan hetgeen wijst op het belang dat ook deze groep hechtte aan de ontwikkeling
in de income momentum. Slechts 3 proefpersonen uit groep D baseerden hun oordeel op
de in 1992 gerealiseerde winst ten opzichte van de in 1991 behaalde winst.
^-o >: vOm een mogelijk gedrag.sejf/'êc/ va« fn/?/e-enfry en momenfwm accoMnfmg te meten is de
deelnemers ook de vraag voorgelegd of ze bereid waren hun toevlucht te zoeken tot
'creatief boekhouden' ten einde de financiële prestatie van de onderneming over 1992 te
verbeteren. De te testen (nul)hypothese in dit verband was: :»
-r
..^.,
/n verge/y&rtg mef een co/ivenf/onee/ f 'douWe-enfry',) accoMnfmgsyweem gedraag: een agenf
ZJC/I èy toepassing van fnp/e-enrry accownring in de ogen van de prinripaa/ wéV s/gni/ïcanf
meer verannvoord.
:..
;•
^ •
;
Gezien het feit dat de winst van CLM in 1992 weliswaar is teruglopen maar dat de
income momentum aanzienlijk is toegenomen, zou men kunnen verwachten dat de
deelnemers in groep T minder reden zouden zien om te manipuleren. Bovendien wordt

" Een analyse van de protocollen van de winstvoorspelling van de deelnemers uit groep D laat zien dat de
verwerking van de gegevens met betrekking tot de winstvoorspelling die in het conventionele systeem min of meer
ad hoc en informeel plaatsvindt, in het triple-entry accountingsysteem stelselmatig en systematisch wordt uitgevoerd.
' Hetgeen werd bevestigd door de /fo//nogorov-5mi>nov two-sample test.
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via een triple-entry en momentum accountingsysteem een aantal manipulaties direct
zichtbaar doordat bijvoorbeeld de winst wordt opgehoogd ten laste van de income
momentum waarmee de toekomstige winstmogelijkheden worden geschaad.
In totaal antwoordden 9 deelnemers op bedoelde vraag bevestigend waarvan 4 in groep T.
Het verschil in beide groepen is n/ér j/gw/ican/ (p-waarde 14,39%) zodat bovenstaande
hypothese dient te worden verworpen. Uit groep T wezen 6 van de 18 deelnemers
expliciet op het feit dat bij de voorgestelde alternatieve verwerking van de reorganisatiekosten de winst over 1992 weliswaar zou toenemen maar dat de winstcapaciteit (income
momentum) gelijk zou blijven. Derhalve miste het voorstel van de collegae-bestuursleden
doeltreffendheid.
De uitgevoerde enjfce/vowcfrge co/reteie-fesfó^ gaven in een aantal gevallen significante
uitkomsten. Naarmate de deelnemers meer praktijk-ervaring hadden, daalde de tijd die
was benodigd voor de winstvoorspelling (correlatiecoëfficiënt -0.3288 bij een p-waarde
van 2,7%). Naarmate de deelnemers meer ervaring hadden, steeg de waardering voor het
realiteitsgehalte van de case (correlatiecoëfficiënt 0,2659 bij een p-waarde van 7,05%).
De absolute afwijking nam toe wanneer de voor de winstvoorspelling benodigde tijd
toenam (correlatiecoëfficiënt 0,3547 bij een p-waarde van 1,7%)'^. Bereidheid tot
deelname aan het experiment en vertrouwen in de gedane winstvoorspelling waren
positief gecorreleerd (correlatiecoëfficiënt 0,2368 bij een p-waarde van 8,55%). Naarmate
de absolute afwijking ten opzichte van de genormeerde winstvoorspelling toenam, daalde
de waardering voor het door CLM in 1992 bereikte resultaat (correlatiecoëfficiënt -0,35
bij een p-waarde van 1,8%).
Ook is een aantal meervoudige regre«ie-a«a/y5e5 uitgevoerd, zoals tussen nauwkeurigheid van de voorspelling enerzijds en vertrouwen in de voorspelling en de waardering
voor de financiële performance van de onderneming anderzijds. In alle onderzochte
situaties was geen sprake van significante associaties'^.
De uitkomsten van het regressie-onderzoek zijn van dien aard dat deze de eerder
getrokken conclusies ten aanzien van de gemeten verschillen in de onderscheiden

" Hiertoe werd gezien de aard van de gegevens de Spearman rani-orcfer r«f uitgevoerd.

*

i - • >. '

" Deze significantie werd niét door de ter controle uitgevoerde fearwn-test bevestigd. Het getraceerde verband
geeft in ieder geval aan dat wanneer extra tijd wordt besteed, dit niet per definitie leidt tol betere beslissingen.
Overigens waren de deelnemers hiervan niet overtuigd. Naarmate meer tijd werd genomen, steeg het vertrouwen in
de gedane winstvoorspelling (correlatie-coëfficiënt 0,2846 bij een p-waarde van 4,85%).
" Bij deze laatste analyses is de £>urfcm-Wawo/i r«( uitgevoerd om te zien of er sprake was van onderlinge gecorreleerdheid van de verschillen tussen winstvoorspclling en genormeerde voorspelling. In het genoemde geval
bedroeg de Durfom-WaMon coëfficiënt 1,91 zodat hiervoor geen gegrond vermoeden bestaat. Ook in alle overige
onderzochte gevallen schommelde de £>u/ton-Wa«o/i coëfficiënt tussen 1.5 en 2.5 zodat van dit verschijnsel kan
worden afgezien.
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groepen, niét ondermijnen. Dat wil zeggen: de correlaties zijn dermate laag dat deze de
informatieve waarde van de uitgevoerde hypothese-tests niet aantasten^.

9.5 Suggesties voor vervolgonderzoek *»" j»vw-ite.\ **
In dit onderzoek is een aantal facetten van triple-entry en momentum accounting geanalyseerd. Het zal evenwel nog geruime tijd in beslag nemen en het nodige onderzoek vergen,
alvorens kan worden gesproken van een nieuwe fase in de ontwikkeling van de management accounting.
--''•' -K'-' •>-' " •.:'.• «T^ÖS ^?"-'•"• ft ' ^ *>** J'ïfi--; *^- *** &«> -*»J4 S>«"
Het experiment zoals dat is uitgevoerd is slechts een beperkte weergave van de mogelijkheden die bestaan bij het uittesten van de re/evann'e van een nieuw informatiesysteem. De
gegevenskarakteristiek 'relevantie' is feitelijk twee-dimensionaal. Enerzijds gaat het om
de vraag of gebruikers de verstrekte gegevens inderdaad in hun standpuntbepaling kunnen
integreren (een aspect van 6ra'tóaar/ze/d of /uwreerèaar/ie/rf) en anderzijds en vervolgens
gaat het om de vraag of de gegevens ook daadwerkelijk tot kwalitatief betere beslissingen/oordelen leiden (een aspect van prorfu&fivifóif)- Op basis van het uitgevoerde experiment is ten aanzien van dit tweede aspect van relevantie géén sluitend bewijs geleverd
maar kan hoogstens van een (gegrond) 'vermoeden' worden gesproken. Dit aspect is
slechts in een 'rea/-///i»' erpenmen/ te bewijzen waarbij voorspellingen niet met subjectieve normen (feitelijk ook zijnde voorspellingen) maar met echte uitkomsten worden
vergeleken (zie ook de opmerking in voetnoot 8 bij dit hoofdstuk).
'^"~"•-'"• -'*' >• '*---•
Omdat triple-entry en momentum accounting een aanpassing van het accountingmodel
aan de bos/s betekenen, manifesteren zich de gevolgen van een dergelijk nieuw systeem
op alle fronten van het financieel-administratieve proces. Met name het in dit verband
noodzakelijke /leronfwerp van de ad/m>ii.srrarieve orgawAtf/e en de /«feme con/ro/e is in
deze dissertatie onderbelicht. (Hieronder valt mede het schrijven van nieuwe so/hvare.)
Een case-studie zou heel wat licht op dergelijke aspecten kunnen werpen.
Slechts zeer beperkt is in dit onderzoek aandacht besteed aan de mogelijke
ten van triple-entry en momentum accounting. Een diepgaander onderzoek naar deze
effecten zou een zeer welkome aanvulling betekenen, met name ook in het kader van de
kosten-/baten-analyse van het nieuwe systeem. Ook is het in dit verband van belang te
onderzoeken wat de invloed is van het nieuwe systeem nadat de gebruikers enige
erwanng ermee hebben opgedaan (het leereffect). Met name in het kader van de prestatiebeoordeling kunnen dan belangrijke veranderingen optreden.
In bovenstaand verband dient te worden opgemerkt dat deze coirelatietests niét als few/j kunnen gelden van de
validiteit van enig gedane bewering.
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Ook kan worden aangenomen dat het testen van de beslissingsrelevantie van triple-entry
en momentum accounting in een groe/w-seM/ng andere resultaten oplevert dan de testing
zoals die nu is uitgevoerd.
,
.,
., ,,,.,, .
De betekenis van triple-entry en momentum accounting voor de externe 6enc/ifgevmg is
in deze dissertatie slechts zijdelings aan de orde gesteld. In het kader hiervan kan worden
gedacht aan een we/we/jyjfc/ie/dls-onderzoeifc, een onderzoek naar de rol van de accountantsverklaring) in dezen en een onderzoek naar moge/y&e «j'euwe
Tot slot, ook aan de kant van de directe gebruikers kan triple-entry en momentum
accounting de nodige veranderingen teweeg brengen. In dit verband valt te denken aan
het ontwikkelen van nieuwe ra/io's waarin de income momentum en de winstmutaties tot
uitdrukking worden gebracht.

9.6 Samenvatting
In dit hoofdstuk zijn de resultaten besproken van een experiment waarin de beslissings-relevantie van triple-entry en momentum accounting is getest. Met betrekking tot de
geanalyseerde kwaliteits-aspecten van beslissingen (nauwkeurigheid, verbruikte tijd en
vertrouwen) kan op basis van de onderzoeksresultaten het volgende samenvattende
overzicht worden opgemaakt. Hierbij is de spreiding rond de betreffende gemiddelde
waarden als 'betrouwbaarheid' opgevat. ^; ,-> *?* .ÜV.V r; ti^jh^ nqo »':• s >o ;wp -is.
Tabel 9.1 Kwaliteits-aspecten van beslissingen en triple-entry en momentum accounting' (scores
van triple-entry en momentum accounting ten opzichte van conventionele accounting).
nauwkeurigheid

significante
verbetering

tijd

significante
verbetering

vertrouwen

significante
verslechtering

i?- ui* ai

De belangrijkste conclusie is dat defcwa/i7e/fvan de ftes/m/ngen zoa/s geme/en aan
/uzuw&eMrignejd en benodigde /yd, onder toepassing van /np/e-enfry en momen/wm
accoun/ing aanzien/jy/: )tan toenemen. Gebruikers zijn goed in staat de drie-dimensionale
financiële gegevens in hun besluitvorming te integreren.
Het conventionele accountingmodel is in deze dissertatie geschetst als een 'onafgewerkte tors'. Triple-entry en momentum accounting geven in dit verband de

230

Samenvatting

mogelijke contouren aan van een verdere afwerking van deze tors. Deze bespiegeling geeft aanleiding tot een afsluiting in de algemeen-filosofische geest van
en Pope (1989:25):
'7?&ïearc/i IJ concerned wiïn fne extension o/ &now/egde; if way Aave/J/ianc/a/ oene/ifs, our
fnaf « rarefy itó prune purpose, nor s/iou/d » oe f/ie yaras/ic/t fcy wnic/i researchers are
judged".

.'i'-. ,'e

.•

.

v .

•*

•":'.;
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Lijst van begrippen

Lijst van begrippen

het effect van een winstkracht, gemeten in guldens
zie winst-mutatiestaat
grootboekrekening waarop mutaties in het te realiseren
bedrag van een vermogensrekening worden geadministreerd
•

Derde d/mens/e

-

v

^

*

:

"

•

'

•

•

"'•••"•

1) in temporal triple-entry accounting: het budget (toekomst);
H
2) in differential triple-entry (wealth) accounting:
de oorzakelijke winstmutatie
*t f W X ' f
de hoeveelheden van de samenstellende delen van het
eigen vermogen

V?zï rv.-v.

1 .bij enkel boekhouden: elke bedocumenteerde gebeurtenis waardoor de samenstelling van het eigen vermogen verandert
2.bij dubbel boekhouden: elke bedocumenteerde gebeurtenis waardoor de samenstelling en/of omvang van het
eigen vermogen verandert
3.bij temporal triple-entry accounting: elke bedocumenteerde gebeurtenis waardoor de (huidige) samenstelling
en/of (huidige) omvang en/of te realiseren toename van de
omvang van het eigen vermogen verandert
4.bij differential triple-entry accounting: elke bedocumenteerde gebeurtenis waardoor de (huidige) samenstelling
en/of (huidige) omvang en/of winstcapaciteit van het eigen vermogen verandert

Force

het effect van een winstkracht, uitgedrukt in guldens per
periode per periode; een verandering in de winstsnelheid

Force accoM«//>ig

een accountingsysteem waarin de financiële gevolgen van
opgetreden winstkrachten worden geadministreerd in guldens per periode per periode
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Force .Mafe/ne/tf

zie winstversnellings-staat

het effect van een winstkracht, gemeten in guldens per
-"-.':•; i

/mpw/se

. ' . i ••

p e r i o d e

rta/emenf

. v s •:•.-. .•< ••.• -;.. • *•.-.•.:..

zie winstsnelheids-mutatiestaat
zie winstsnelheid

Momenrwm accounting
i;i'

•?• ...if: ;•„••'

•

•"'

• •';; ^ % ;

H~.V••••'•:•*'•:•:

accountingsysteem waarin de administratie van de income
momentum centraal staat
•-"•.•..«.•^•vi. "•..^i.jri'j-f^tirï! > ( n « > - i n ~ : . r

>•

J*

• js^-i;

Momenft/m ^atómenï

zie winstsnelheids-staat

van «e/ e/gen
vermogen

de totale geldswaarde van het nominaal geplaatst en
volgestort aandelenvermogen, de reserves en de winst

Samen.sfe///ng van nef
e/gen vermogen

opsomming (van de geldswaarde) van de
{hoeveelheden} van de activa waarin het eigen vermogen
is geïnvesteerd alsmede van de (geldswaarde van de)
{hoeveelheden} verplichtingen welke zijn aangegaan

;Y

•'- ••' , :•;•.•;.-

7np/e-enfry (Vea/fn,)
accounr/ng

;r--»t - ••'

een accountingsysteem waarin drie dimensies
van het eigen vermogen worden geadministreerd:
samenstelling, omvang en oorzakelijke winstmutaties

7Wp/e-enrry Cwea/rnJ
een accountingsysteem waarin drie dimensies
accoMnf/ng (7empora/,) van het eigen vermogen worden geadministreerd: sameniu-fif stelling, omvang en begroting
Tweede </ime/t»'e <:>^it; de (mutatie in de) omvang van het eigen vermogen zoals
':» ^ weergegeven door de posten van de resultatenrekening

re^ken/ng van

ï j
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grootboekrekening waarop mutaties in
(een onderdeel van) de samenstelling van het eigen ver.*• V , .; mogen worden geadministreerd

;

''.V-

•>

\

•"

-'

'

\

-'••••'

";>i -

- , -

Lijst van begrippen

grootboekrekening waarop mutaties in (een onderdeel
van) de omvang van het eigen vermogen worden geadministreerd
netto activa; de omvang van het eigen vermogen, gemeten
als het saldo van bezittingen en schulden
accountingsysteem waarin de administratie van het eigen
vermogen centraal staat
een op voldongen feiten gebaseerde uitdrukking van het
realiseerbare bedrijfs-resultaat, gemeten in guldens, in guldens per periode of in guldens per periode per periode
feiten of gebeurtenissen waardoor de winstcapaciteit van
het eigen vermogen van de onderneming verandert
systematisch overzicht dat een verklaring geeft voor de
periodieke ontwikkeling in de posten van de resultatenrekening

Wm.sr.srte/7iezV/

de per een bepaald moment gemeten, niét oorzakelijk
gedefinieerde winstcapaciteit van het eigen vermogen,
uitgedrukt in guldens per periode
.

Wm.sr.srte/7zezVfa-

systematisch overzicht dat een verklaring geeft voor de
periodieke ontwikkeling in de samenstelling van de winstsnelheid

Wm.sr.srte/7zezVis-,sratfr

systematisch overzicht waarop de samenstelling van de
winstsnelheid van het eigen vermogen van enig moment
wordt getoond, uitgedrukt in guldens per periode

Wm.srver.srte/7zrtg.s-.sraar

systematisch overzicht waarop de samenstelling van de
winstsnelheid van het eigen vermogen van enig moment
wordt getoond, uitgedrukt in guldens per periode per
periode
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Bijlagen

Bijlage bij hoofdstuk 6
'Integrale tekst van de enquête'

LOver uw opleiding.
U kunt de letter van het van toepassing zijnde antwoord omcirkelen. Wilt u svp ook het
jaar van afstuderen vermelden? In situatie d_ graag een nadere toelichting.
i*
a. Ik ben afgestudeerd in 19... als registeraccountant (RA) bij het NIvRA.
b. Ik ben afgestudeerd in 19... als registeraccountant (RA) via een postdoctorale accountantsopleiding.
'J
c. Ik ben afgestudeerd in 19... als registercontroller (RC) via een postdoctorale controllersopleiding.
....
.f.
d. Anders:
- •
^ ; . - ' .j

2.0ver uw functie.
Een extern accountant houdt zich gewoonlijk voornamelijk bezig met (jaarrekening-)
controlewerkzaamheden, dat wil zeggen, controle van afgelegde verantwoording. Een
'
intern accountant en een controller kunnen zich ook bezig houden met (interne) controlewerkzaamheden maar vaak beslaat hun werk meer dat van de advisering, dat wil zeggen,
fïnancieel-economische ondersteuning van beslissings- en uitvoeringsprocessen. Daarnaast
bestaat de mogelijkheid dat u als eindverantwoordelijke van een bepaalde afdeling leiding
geeft aan een aantal medewerkers.
--^ •<«v'. .-T- .:cr: *.. .*,
Hoe ligt de verhouding binnen deze werkzaamheden in uw functie?
a.

^'

,« *

Qua tijdsbesteding is mijn huidige functie-inhoud:

"n'^.c.V"
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In hoeverre is de verdeling van werkzaamheden zoals bedoeld onder a in de
afgelopen 3 jaar voor u gewijzigd? Drie jaar geleden was de verdeling van mijn
werkzaamheden als volgt:
a</viis-H'er&zaam/ti<fen
.«ïai&fokjff v.

c. Ik houd mij bezig met andere werkzaamheden, te weten (eventueel een nadere
verdeling aangeven)

3,Over de duur van uw functie-verband.

.A>! UI '

U kunt de letter van het van toepassing zijnde antwoord omcirkelen.
a. In mijn huidige functie ben ik minder dan 1 jaar werkzaam.
b. In mijn huidige functie ben ik langer dan 1 jaar maar minder dan 3 jaar
werkzaam.
c. In mijn huidige functie ben ik meer dan 3 jaar werkzaam.
4.Over uw werkkring.
U kunt de letter van het van toepassing zijnde antwoord omcirkelen. In situatie Bb svp
ook het betreffende land vermelden. ;.;nort*>i.sramr:>ï4j»fiox?ar; • r-r:-? JÏÖ sr •
A. Over de aard van uw bedrijf
a.
b.
c.
d.

Ik
Ik
Ik
Ik

ben
ben
ben
ben

werkzaam
werkzaam
werkzaam
werkzaam

^ w ; ^ n?v ^ s - - •

bij de overheid.
.^ftjÉn
op een accountantskantoor.
in de non-profit sector.
»>-; gv^fe JKS.
in het (overige) bedrijfsleven.

B. Over de oriëntatie van uw bedrijf
a. Het bedrijf waar ik werk is hoofdzakelijk nationaal werkzaam, dat wil zeggen: 50% of
meer van de omzet wordt in Nederland gerealiseerd.
b. Het bedrijf waar ik werk heeft een sterke internationale oriëntatie, dat wil zeggen:
50% of meer van de omzet wordt in het buitenland gerealiseerd. Het buitenland dat in
dit verband het meest bepalend is:
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£.Over de positionering van uw werk.
Voor zover uw functie accounringweritzaflTn/if^en betreffen, tot welk terrein behoren dan
deze activiteiten?
FA= financial accounting (=externe berichtgeving; denk aan de verslaglegging naar
aandeelhouders, bankiers en fiscus).
MA= management accounting (=interne berichtgeving; denk aan budgettering en
kostprijsbepaling).
Onderstaande vijfpuntsschaal loopt van votferfige o/ïénto/ze o/> FA tot vo//e<//ge onë/iftröe
op A/A. Geeft u svp door het aankruisen van een hokje aan hoe uw accountingwerkzaamheden zijn verdeeld.
••_•

vo/ferfig FA

1

>

vo//e*/ig Af A

2

3

4

Eventuele toelichting:

6.De functie van accounting in uw werk.

5
••^•;''''^'^.','v-«'"'*

*':»w •,•;.•

R. ~ v : ^ >

•<«/»

Voor zover u zelf accountingwerkzaamheden uitvoert, op welke functie zijn deze dan
voornamelijk (meer dan 80%) gericht? U kunt de letter van het van toepassing zijnde
antwoord omcirkelen. In situatie d svp een nadere toelichting geven.
a. Het verstrekken van gegevens ten behoeve van de omfemeum/ig van te nemen
ftcs/ks/ngen (planning).
b. Het verstrekken van gegevens ten behoeve van de be/ieersmg van in uitvoer genomen
beslissingen ('control').
c Het verstrekken van gegevens ten behoeve van de veran/woordj/i^ die over in het
verleden genomen en uitgevoerde beslissingen dient te worden afgelegd,
d. Anders:
l.Het accountingsysteem in uw organisatie.
A. Het externe en interne berichtgevingssysteem (afgezien van het fiscale systeem)
kunnen m/ioüde/Z/A: aanzienlijk van elkaar verschillen (denk aan een afwijkend stelsel van
winstbepaling, afwijkende waardering van vaste activa/voorraden, het doorberekenen van
rente op eigen vermogen, en dergelijke). In welke mate verschillen het externe en interne
berichtgevingssysteem in uw organisatie casu quo de organisatie(s) die u controleert?

Bijlagen

Onderstaande vijfpuntsschaal loopt van votferfige overee/istewi/n/ng tussen het externe en
interne berichtgevingssysteem tot vo/s/rejfc/e a/WyJfci/ig tussen beide systemen. Geeft u svp
door het aankruisen van een hokje aan in welke mate beide systemen van elkaar verschillen.
vo/Zeaige
overeenstemming
1

2

vo/sfreJfcfe
o/Wiy&irig
3

4

5

B. Indien voor u van toepassing (hokje 1/2 bij vraag 7A)
Wat is naar uw mening de belangrijkste reden voor het gelijk houden van het externe en
interne berichtgevingssysteem in uw organisatie casu quo de organisatie(s) die u
controleert?

C. Indien voor u van toepassing (hokje 3/4/5 bij vraag 7A)
Op welke belangrijke accountingonderdelen wijken het externe en interne berichtgevingssysteem in uw organisatie casu quo in de organisatie(s) die u controleert, af?
U kunt de letter van het van toepassing zijnde antwoord omcirkelen. Onder 8 en 9 is
ruimte gelaten voor in uw ogen specifieke verschillen in beide systemen.
1. afwijkende waardering van duurzame materiële activa (gebouwen/machines en
dergelijke)
2. afwijkende waardering van duurzame immateriële activa (goodwill, research en
. dergelijke)
3. afwijkend stelsel van winstbepaling (absorption/direct costing, historische/actuele
kosten)
4. afwijkende behandeling van voorzieningen (pensioenen, herstructurering en dergelijke)
5. afwijkende behandeling van lease-contracten
6. afwijkende behandeling van rente op eigen vermogen
7. afwijkende consolidatieprocedures (verwerking intercompanyprofits, waardering
deelnemingen, en dergelijke)
-s. •'-.••••
8. afwijkende behandeling van

9. afwijkende behandeling van
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D. Indien voor u van toepassing.
Kunt u kort aangeven waarom het externe en interne berichtgevingssysteem afwijken op
de door u onder C aangegeven onderdelen?

8.Uw ervaring met systeemaanpassingen.
In hoeverre hebben er, al dan niet onder uw leiding, de afgelopen drie jaar in de
organisatie waar u thans werkt casu quo de organisatie(s) die u controleert belangrijke
inhoudelijke aanpassingen in het m/er/ze berichtgevingssysteem plaatsgevonden? U kunt
de letter van het van toepassing zijnde antwoord omcirkelen. In geval b graag een korte
toelichting.
a. Er hebben geen belangrijke systeemaanpassingen plaatsgevonden.
b. Het interne berichtgevingssysteem is aangepast en wel als volgt (denk aan budgettering, kostprijssysteem, transferprijzen, stelsel van winstbepaling, waarderings-systeem):

9.Uw verwachting ten aanzien van toekomstige systeemaanpassingen.
Op welke aspecten verwacht u in de organisatie waarin u thans werkt casu quo de
organisatie(s) die u thans controleert in de komende drie jaar belangrijke aanpassingen
van het interne berichtgevingssysteem? U kunt de letter van het van toepassing zijnde
antwoord omcirkelen. In geval b graag een korte toelichting, v : UÜ.. « V « •.a. Ik verwacht geen belangrijke aanpassingen.
I
b. Ik verwacht belangrijke aanpassingen en wel als volgt:

lO.Uw mening over financiële informatie.
Ten aanzien van te verstrekken gegevens worden twee sleutel-kenmerken onderscheiden:
relevantie ('relevance') en betrouwbaarheid ('reliability'). Welk aspect acht u in uw werk
het meest belangrijk? Voor beide aspecten is een vijfpuntsschaal uitgezet die loopt van j , .
W/zo/ufer éeto/ign/Jt tot vo/sfreitf ontetong/yifc. Geeft u svp door het aankruisen van een
hokje aan in welke mate u het betreffende aspect voor uw eigen accountingwerkzaamheden belangrijk acht.
- ..,...„.,,. ...._ . .,,. ,..4. • • ~i
a. Relevantie ; v« ; ; ^ i ^
, ;
fcjyzonrfer

1

'

2

3

4

5
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b. Betrouwbaarheid

• £

• fV :"••.-;.•

* } " ' : .

.'•.

•••:

•

-tv*
,~.,V.

f .•:••:

oi/zo/ufer
AetangryA:
1

f'"?

'•:

"V-J-.. '.•

vofc/reA:/
onoe&zngn/A:
2

4

3

5
;,.fe.?.'V> ' ' ' i r

Eventuele toelichting:

JJ_.Nogmaals uw mening over financiële informatie.
Hierna zijn een 7-tal informatie-karakteristieken onderscheiden. Hoe zoudt u, in «ef
van uw /jw/d/ge accounft'n^-H'erArzaamnea'en, de belangrijkheid van elk aspect inschalen?
Voor de beantwoording is voor elk kenmerk een vijfpuntsschaal uitgezet die loopt van
zeer 0e&zngr(/& tot vo/sfreJfcf onfte/angryJfc. Geeft u svp door het aankruisen van een hokje
aan hoe belangrijk u elk aspect acht. Onder h, i en j kunt u eventuele door u belangrijk
geachte (hier niet vermelde) aspecten toevoegen.
vou/rei»
onèefangri/A:

0(/zon</er
oe/angnyA;
1

2

3

4

•

•

-

•

.

•

-

.

-

(

•

•

'

/

-

•

-

,

.

'

-

•

.

• >

5

a.predictive value
(waarde tbv voorspellingen)
b.feed-back value
•

-

;

;

'

•

•

;

•

'

;

•

^

(waarde tbv beheersing)
c.timeliness

J-r

,-.,,

:-u;

•

(tijdigheid)
d.neutrality
(onpartijdigheid)
f.comparability/
consistency
(vergelijkbaarheid/consistentie)
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f.verifiability
•. - ,

!•*

f

(controleerbaarheid)

*• "

g.representational
faithfulness
(representativiteit/externe validiteit)

•

•

-

•

•

• • • •

^.^^c .1 ^.«*.

h.eventuele
aanvulling

'^~' ''••

i.eventuele
aanvulling
j.eventuele
aanvulling

•''

12.Uw mening over financiële feiten ('accounting events').
In een onderneming komt het management met het personeel voor de komende twee jaar
een loonstijging van 4% per jaar overeen. U heeft berekend dat met deze beslissing de
loonkosten in totaal met ƒ 120 tot ƒ 125 min zullen stijgen.
A. Worden in uw organisatie casu quo de organisatie(s) die u controleert de gevolgen van
deze overeenkomst rf/recr (dus afgezien van de hogere loonbetalingen die in de tijd zullen
plaatsvinden) in de eoeWjourf/ng Jan n>e/ a/uferszins I/I <fefc</n//sa</mims/raft'everwerkt? U kunt de letter van het van toepassing zijnde antwoord omcirkelen.
Graag een nadere toelichting bij uw antwoord.
a. Neen, omdat

'

•»

b.1

Ja, omdat

b.2

Zo ja, hoe vindt deze verwerking plaats?
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B. Bent u algemeen van mening dat dergelijke feiten in een boekhouding verwerkt dienen
worden? U kunt de letter van het van toepassing zijnde antwoord omcirkelen. Graag een
nadere toelichting bij uw antwoord.—•—
J.^ ,, .(« ^
1. Ja, omdat

,—u

_,„„..

2. Neen, omdat

mening over de evolutie van management accounting.
----De kwaliteit van de huidige interne berichtgeving laat volgens sommigen nogal te wensen
over. Bent u het met deze stelling eens? Graag een korte toelichting.
a. Neen, want
b. Ja, omdat

J_4.Uw mening over de toekomst van management accounting.
Hoe zou naar uw mening de kwaliteit van het interne berichtgevingssysteem in uw
organisatie casu quo de organisatie(s) die u controleert, kunnen worden verbeterd?

.y. SV
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Bijlage bij hoofdstuk 7
'Lijst van bedrijven waarvan de toekomstverwachtingen (zoals opgenomen in het jaarverslag) zijn geanalyseerd'

."{•••

ACF holding
Ahold
Ahrend
AKZO fc^,i,.-,>:ï-j*

Amev
Atag
Athlon groep
Bam groep
Batenburg beheer
Beers
Begemann groep
Blijdenstein-Willink
Boskalis Westminster
Braat Beheer
Breevast
Cindu international ;>
Content Beheer
,;
Crown van Gelder
CSM
De Telegraaf
De Boer winkel
Draka
DSM
. .
,-,Elsevier
;,.; , ; s :

Eriks

..'7^--:v

Flexovit international
Fokker
Frans M a a s

Gamma
Getronics
Geveke
Grolsch
GTI-holding

••/--• ?.*

,,:•.<-,,,-.-

Hagemeyer
HBG
Heineken
Hoogovens
Internatio-Müller
KBB
Kiene holding
KLM
Koninklijke KNP-BT
Koppelpoort holding
Krasnapolsky
Landré & Glinderman
Macintosh
. „,
Multihouse
,t
< .<
Nedap
Nedlloyd

.;

vn

.,b ,j
,

van der Moolen
VNU
Volker-Stevin
Volmac
Vredestein
West Invest Fortress
Wolters-Kluwer
Wyers beheer
» r

.

-iy^
. ., .
v
-;•

' M ! •••. >•

ï*. i/*?i-5

— t ••: • . " . ' , . ' - ; . « . '

-.

Norit
T.. .,-. .. ,..,•;
Nutricia
OCE van der Grinten
Pakhoed
* H _,..J ,;
Philips

;<-• ,

, w ; * ;•-:•-

Pirelli
,-,.-.,v- •<.
Randstand
Schuitema
Springstoffenfabrieken
Stork
Tulip
Ubbink ,,; ... ,; ,.-. . ,. - ; , ,
Unilever ^M»?VA ->^'.r;;'^o
Union
van Ommeren
van de Giessen-de Noord
van Dorp groep

••:>,?.•.
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Bijlage A bij hoofdstuk 9
'^>a<v^.»^
'Case gebaseerd op het conventionele accountingsysteem' (groep D)

Leasing Maatschappij N V
n aanzien va« CLM-AfV

Computer Leasing Maatschappij is een rechtspersoonlijkheid bezittende vennootschap die
als bedrijfsactiviteit heeft het verhuren van computers met bijbehorende aanverwante
apparatuur. D e onderneming is opgericht per 1-1-1991 en is gevestigd te Utopia (een
klein subtropisch eiland in het midden van d e Stille Zuidzee). D e geldeenheid welke
wordt gehanteerd in Utopia, is d e ' U C U ' (Utopian Currency Unit). Deze geldeenheid
wordt weergegeven met d e ISO-code Ü. Mede door het stringente monetair beleid van de
Utopese regering, is de inflatie steeds nihil. Utopia kent bovendien geen belastingen.
C L M - N V is ontstaan uit een bedrijfsfusie met een tweetal, in moeilijkheden verkerende,
verhuurvennootschappen. Dit waren T M G en SEG. Bij deze fusie werden, voorzover als
mogelijk, d e gezonde delen van d e twee vennootschappen ondergebracht bij CLM-NV.
Bij C L M - N V zijn 38 werknemers in dienst. Het bestuur wordt gevormd door een drietal
directeuren, zijnde de directeur Technische Zaken & Onderhoud, d e directeur Commer•-••>!•.< -•••
ciële Zaken en tenslotte de directeur Financieel-Economische Zaken.
Het verhuur van de computers cum annexis vindt plaats in de vorm van operational lease
op basis van jaarcontracten. Er zijn geen boeteclausules opgenomen in deze jaarcontracten. Dit impliceert dat er per het einde van elk (contractwaar vrije opzegging kan
plaatsvinden, zonder enige directe financiële consequenties. Bij d e oprichting van CLMNV zijn è pari aandelen geplaatst en volgestort voor een bedrag van Ü 300.000.000. In
verband met het overgenomen personeel is aan goodwill Ü 50.000.000 betaald. Behalve
het personeel heeft C L M van T M G en SEG de uitstaande vorderingen tegen het nominale
-•••bedrag van 0 180.000.000 overgenomen.
Er volgt nu het financieel verslag (in casu de jaarrekening) van C L M - N V over het jaar
1992. Dit verslag bestaat uit de volgende componenten:
- d e balans per 31-12-1992
- d e resultatenrekening over 1992
- een toelichting o p bovenstaande overzichten, alsmede vergelijkende cijfers over 1991.
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Aan de hand van deze gegevens worden u vervolgens enkele vragen voorgelegd. Uw
antwoorden zullen worden gebruikt in het kader van een analyse van de fcwa//feiï van versfre&e gegevens. De eerste vraag is op basis van de beschikbare gegevens een voorspe//mg /e doen voor de winst van CLM. Het is in dit verband tevens van belang dat u
aangeeft hoe u tot uw voorspelling bent gekomen. Voor dit 'protocol' en voor de beantwoording van de overige vragen is een afzonderlijke set beschikbaar.
• •
Financieel Verslag Computer Leasing Maatschappij NV 1992
Balans per 31-12 (x Ü 1.000.000)
1992

1991

30

40

Computers

460

240

Vorderingen

60

Liquide middelen

61

Goodwill

611

1992

1991

300
111

300
86

100 Vreemd vermogen:
-obligaties
106 -onderhandse lening

100
100

100
0

486

611

486

Eigen vermogen:
-aandelenvermogen
-reserves

Resultatenrekening over het jaar: (x Ü 1.000.000)
1992

1991

Netto-opbrengsten uit verhuur

486,5

360

Onderhoudskosten

169^

98

Afschrijvingskosten computers

180

120

Bruto-verhuurresultaat

137

142

16

ia

10

10

111

122

Incidenteel verlies

26

0

Netto-winst

85

122

60

*" 36

Toevoeging aan reserves

25

86

Verdeelde netto-winst

85

122

Rentelasten

.

Afschrijvingskosten goodwill
Netto-winst uit verhuur

Uitgekeerd dividend

,.•» , :.. ,,j

, - .i - .•_.,
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Toelichting

Deze post betreft de betaalde goodwill op het bij de fusie van de vennootschappen TMG
en SEG overgenomen personeel. Op het betaalde bedrag (Ü 50.000.000) zijn de jaarlijkse
afschrijvingen in mindering gebracht.
Computers
Deze post omvat de door CLM aangeschafte computers die momenteel zijn verhuurd en
als zodanig bij de klanten aanwezig zijn. De gehele voorraad computers was, evenals in
1991, voor verhuur in gebruik. Gewaardeerd wordt tegen historische kostprijs minus
afschrijvingen op basis van de lineaire afschrijvingsmethode.
Op 1-7-1992 is voor 0 400.000.000 in nieuwe computers geïnvesteerd. Deze zullen
worden afgeschreven over een periode van 40 maanden. Voor de computers die aan het
begin van het jaar reeds in gebruik waren, resteert op 31-12-1992 nog een economische
levensduur van 1 jaar.

Deze post bevat de kortlopende vorderingen. Deze zijn gewaardeerd tegen nominale
waarde. Eventueel oninbare vorderingen worden verrekend met de (bruto)opbrengsten uit
verhuur van computers cum annexis.
m/dde/en
,
Deze post omvat de kasmiddelen en de direct opeisbare tegoeden bij de bank.
£/ge« Vermoge/i
Het aandelenvermogen bevat de nominale waarde van de volgestorte en opgevraagde
aandelen. Er heeft in 1992 geen uitbreiding van het aandelenvermogen plaatsgevonden.
De reserves zijn in 1992 slechts gewijzigd door dotatie van de niet-uitgekeerde winst over
1992. Met de aandeelhouders is overeengekomen dat met ingang van 1992 de jaarlijkse
dividenduitkering (het dividendpercentage) zal worden verhoogd van 12% naar 20%.
Vreemd Vermogen
Het vreemd vermogen bestaat uitsluitend uit leningen op lange termijn. Op de oMga/ie/enmg heeft geen aflossing plaatsgevonden. Het betreft een ineens aflosbare obligatielening
met ingangsdatum 1-1-1991, tegen 10% rente per jaar, met een looptijd van 3 jaar. De
rente dient jaarlijks te worden betaald, steeds per het einde van ieder jaar.
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In verband met de uitbreidingsinvestering in computers is per 1-7-1992 een ineens
aflosbare onderhandse lening van Ü 100.000.000 afgesloten met een looptijd van 3 jaar.
Er is een rentevergoeding overeengekomen van 12% per jaar. De rente dient halfjaarlijks
te worden betaald, steeds per het einde van ieder halfjaar.

JÏ ver/iw«r
Deze post bevat de bruto-opbrengsten uit de verhuur van computers cum annexis, minus
de oninbare vorderingen. In 1992 hebben zich evenals in 1991 geen oninbare vorderingen
voorgedaan.
De stijging in de opbrengsten uit de computerverhuur is ontstaan als gevolg van de
uitbreiding van de leasecapaciteit per 1-7-1992. De per deze datum ontvangen computers
werden meteen verhuurd tegen een maandelijkse leasetermijn van Ü 28.000.000 in totaal.
Door in gebruik name van de nieuwe computers bleek het noodzakelijk de leasetarieven
op de reeds verhuurde computers te verlagen. Deze tarieven werden per 1-7-1992 verlaagd van in totaal Ü 30.000.000 naar Ü 24.000.000 per maand.
De concurrentie in de leasemarkt heeft zich in 1992 verhevigd. Ten gevolge hiervan is de
omzet over 1992 zo'n Ü 5.500.000 achtergebleven bij de voor 1992 genormeerde omzet
ad Ü 492.000.000. Het bestuur gaat er van uit dat dit effect structureel is.

Deze post bevat alle kosten die kunnen worden toegerekend aan de onderhoudsactiviteiten
van de verhuurde computers cum annexis.
Als gevolg van een groot aantal klachten van gebruikers heeft het bestuur besloten tot een
permanente intensivering van de onderhoudsactiviteiten per 1-1-1992. Dit besluit alsmede
het onderhoud aan de uitbreiding van het computernetwerk leidde tot een structurele stijging van de kosten voor onderhoud van Ü 72.000.000 ten opzichte van 1991. Alle kosten
verbonden aan de onderhoudsactiviteiten zijn regelmatig over het jaar verspreid. De
kostenreductie die met het achterblijven van de verhuuromzet wegens concurrentie
gepaard ging, bedroeg Ü 500.000. Het bestuur gaat er van uit dat ook dit effect
structureel is.
computers
x
De afschrijving op de verhuurde computers vindt plaats volgens de lineaire methode,
uitgaande van de historische kostprijs en de geschatte economische gebruiksduur. Als
gevolg van de snelle ontwikkelingen in de computerbranche wordt de restwaarde steeds
op nihil gesteld.

Bijlagen

. f;

Rentelasten worden uitsluitend betaald over langlopende leningen. De rentevergoeding op
de obligatielening is 10% op jaarbasis. De rentevergoeding op de onderhandse lening bedraagt 12 % op jaarbasis.
op
De afschrijving op de goodwill vindt plaats volgens de lineaire methode, uitgaande van
de historische kostprijs. Afgeschreven wordt over een periode van 5 jaar.
ver/ies

Het bestuur concludeerde begin 1992 dat om op lange termijn optimaal op de ontwikkelingen op de computerleasemarkt te kunnen inspelen en aldus een strategisch sterke
positie te kunnen behouden, het absoluut noodzakelijk was dat de bestaande organisatie
werd gewijzigd. Besloten werd de functionele organisatiestructuur te vervangen door een
meer gedecentraliseerde divisiestructuur. De reorganisatie werd aldus in 1992 geheel
doorgevoerd. De kosten verbonden aan deze reorganisatie bedroegen Ü 26.000.000.
A/ge/neen

;

'.-•<=

. b , ; ^ ? ! rs.

l» -üi^-' *«

In december 1992 werd met de vakbonden en werknemers overeengekomen de loonontwikkelingen in de branche te volgen. Als gevolg hiervan vindt met ingang van 1-11993 een loonstijging van 10% plaats voor het computeronderhoudspersoneel. Dit leidt tot
een stijging van de jaarlijkse loonkosten van Ü 120.000.000 naar 0 132.000.000. Deze
loonkosten maken deel uit van de totale onderhoudskosten.
Voor 1993 wordt verwacht dat, als gevolg van groot onderhoud gemiddeld slechts 90%
van de computerverhuur-capaciteit in gebruik zal zijn. Voor het bedoelde groot onderhoud
is nog geen voorziening getroffen. Het management gaat er van uit dat, als gevolg van dit
groot onderhoud, de opbrengst uit verhuur eenmalig zal dalen met 0 62.400.000 en dat er
incidenteel extra onderhoudskosten zullen worden gemaakt voor een bedrag van 0
27.750.000.
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Bijlage B bij hoofdstuk 9
'Case gebaseerd op het drie-dimensionale accountingsysteem' (groep T)

(De achtergrondinformatie alsmede de balans (met toelichting) en resultatenrekening
(afgezien van de toelichting) welke aan groep T werden verstrekt, waren volledig gelijk
aan datgene wat hieromtrent aan groep D beschikbaar werd gesteld. Vandaar dat deze
hier niét nogmaals zijn opgenomen.)
Winstmutatiestaat over 1992 (x Ü 1.000.000)
Winstcapaciteit per jaar per 1-1-1992

122

Srrucmre/e /mtfarics op yaarèay«
1. Uitbreiding computernetwerk
• verhuuromzet nieuw netwerk
• daling verhuuropbrengst bestaand netwerk
• extra afschrijvingskosten
• rentelasten additioneel vreemd vermogen

'•'

•

336
-72
-120

.._ ^

netto toename winstcapaciteit per jaar na
uitbreiding (336-204=)

132

2. Overig
^ _ , : „ „ , , : , , . , , *,„;;,-.,„ .,ri -,Vy óiCf-i
.
,
• loonsverhoging
• intensivenng onderhoud
• winstverloop door concurrentie

- 72
- 20
-104

overige invloeden op winstcapaciteit per jaar
Winstcapaciteit per jaar per 1-1-1993

150

• In 1992 gecreëerde nog niet-gerealiseerde
winstkrachten
• Incidenteel verlies (reorganisatie)

•

WINST 1992

- 39'
-26

-65
85
•

' het betreft hier:
huuropbrengsten (6/12) x (336-72) =
afschrijvingen (6/12) x 120 =
rentelasten (6/12) x 12 =
'•'"'*
loonkosten/onderhoud (12/12) x 12 =
invloed concurrentie (9/12) x (22 - 2)*=
toiaal
zie toelichting bij tabel 8.1

-132

60
12
15
39

"

•

)

!
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Resultatenrekening (toelichting)

Deze post bevat de bruto-opbrengsten uit de verhuur van computers cum annexis, minus
de oninbare vorderingen. In 1992 hebben zich evenals in 1991 geen oninbare vorderingen
voorgedaan. De stijging in de opbrengsten uit de computerverhuur is ontstaan als gevolg
van de uitbreiding van de leasecapaciteit per 1-7-1992. Door in gebruik name van de
nieuwe computers bleek het noodzakelijk de leasetarieven op de reeds verhuurde computers te verlagen.

Deze post bevat alle kosten die kunnen worden toegerekend aan de onderhoudsactiviteiten
van de verhuurde computers cum annexis. Alle kosten verbonden aan de onderhouds-activiteiten zijn regelmatig over het jaar verspreid.

De afschrijving op de verhuurde computers vindt plaats volgens de lineaire methode,
uitgaande van de historische kostprijs en geschatte economische gebruiksduur. Als gevolg
van de snelle ontwikkelingen in de computerbranche wordt de restwaarde steeds op nihil
gesteld.

•

••••> •

, i

Rentelasten worden uitsluitend betaald over langlopende leningen. De rentevergoeding op
de obligatielening is 10% op jaarbasis. De rentevergoeding op de onderhandse lening bedraagt 12 % op jaarbasis.
• •-; "WTjrr?-! ^ &

De afschrijving op de goodwill vindt plaats volgens de lineaire methode, uitgaande van
de historische kostprijs. Afgeschreven wordt over een periode van 5 jaar. . , .^
ver/fes
- • •—
'
Het bestuur concludeerde begin 1992 dat om op lange termijn optimaal op de ontwikkelingen op de computerleasemarkt te kunnen inspelen en aldus een strategisch sterke
positie te kunnen behouden, het absoluut noodzakelijk was dat de bestaande organisatie
werd gewijzigd. Besloten werd de functionele organisatiestructuur te vervangen door een
meer gedecentraliseerde divisiestructuur. De reorganisatie werd aldus in 1992 geheel
doorgevoerd. De kosten verbonden aan deze reorganisatie bedroegen Ü 26.000.000.
i
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Winst-mutatiestaat (toelichting)

-

De winst-mutatiestaat voor CLM-NV geeft een overzicht van de financiële feiten die zich
in 1992 hebben voorgedaan waardoor de winstsnelheid van het eigen vermogen is
beïnvloed. Hierbij is er van uitgegaan dat de winstsnelheid (winstcapaciteit) per 1 januari
1992 gelijk was aan de over 1991 gerealiseerde winst. Op de winst-mutatiestaat zijn
gebeurtenissen verwerkt die hebben geleid tot een mutatie van de winst in 1992 ten
opzichte van 1991. , «y-j4ad «<,; i^;-.io« >.^r

ft^j-**

, tijfm

7. l/itóreüfing co/7ip«ferne/iverifc
. K , > / ;W ... Si-

De uitbreiding van de computer-leasecapaciteit heeft een direct positief en een indirect
negatief gevolg voor de netto-opbrengsten uit verhuur per jaar. De toename van de nettoopbrengsten uit verhuur (saldo) bestaat zo enerzijds uit een stijging als gevolg van de verhuur van de nieuwe computers en anderzijds uit een daling als gevolg van de hierdoor
noodzakelijke tariefsverlaging per 1-7-1992 op de computers die reeds in verhuur waren.
De per genoemde datum ontvangen computers werden meteen verhuurd tegen een
maandelijkse leasetermijn van Ü 28.000.000 in totaal. De tarieven op de reeds verhuurde
computers werden per deze datum verlaagd van Ü 30.000.000 naar Ü 24.000.000 per
maand. Op de nieuwe computers wordt 0 10.000.000 per maand afgeschreven. Ter
financiering van de uitbreiding van het computernetwerk is een ineens aflosbare onderhandse lening afgesloten. De rentelasten over deze lening bedragen 0 1.000.000 per
maand.
2. Overig

.•,,...,...,.•.
•

•

•

•

•

•

•

!

.

*

-

Loonsver/iogmg
In december 1992 werd met de vakbonden en werknemers overeengekomen de loonontwikkelingen in de branche te volgen. Als gevolg hiervan volgt met ingang van 1-11993 een loonstijging van 10% voor het computeronderhoudspersoneel. De loonkosten
maken deel uit van de totale onderhoudskosten.

Als gevolg van de toename van het aantal klachten in 1991 heeft het bestuur besloten tot
een permanente intensivering van de onderhoudsactiviteiten per 1-1-1992. Dit leidde tot
een stijging van de kosten voor onderhoud van Ü 72.000.000 ten opzichte van 1991.
Wmsrver/oop door
Begin oktober is een nieuwe concurrent op de markt gekomen ten gevolge waarvan de
omzet in het laatste kwartaal 1992 Ü 5.500.000 is achtergebleven bij de voor dat kwartaal
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normale omzet. Het bestuur gaat er van uit dat dit omzet-effect blijvend van aard zal ziji.
De kostenreductie in het laatste kwartaal in 1992 ten gevolge van de verminderde omzet
door het op de markt komen van de eerder genoemde nieuwe concurrent bedroeg 0
500.000. Ook dit kosten-effect acht het bestuur blijvend van aard.
ver/Zes (reorgam.sa/;ej
sv* -"-ia ss. iusws?-',: IVfej; *;.'•>•*• ^ =<.< : ' .*- ::-v
Zoals reeds vermeld bij de toelichting op de resultatenrekening (onder 'Incidenteel
verlies'), werden er in 1992 eenmalige kosten gemaakt ten behoeve van een reorganisatie.
Algemeen
•*- • ^-> ••^v..v/.> s*:V *-•
Voor 1993 wordt verwacht dat, als gevolg van groot onderhoud gemiddeld slechts 90%
van de computerverhuur-capaciteit in gebruik zal zijn. Voor het bedoelde groot onderhoud
is nog geen voorziening getroffen. Het management gaat er van uit dat, als gevolg van dit
groot onderhoud, de opbrengst uit verhuur eenmalig zal dalen met O 62.400.000 en dat er
incidenteel extra onderhoudskosten zullen worden gemaakt voor een bedrag van Ü
27.750.000.
- -..;.-.. ..-...,
, ,

> . ( ; • . • , • •

s: '

. • - . <

•.:.:>:.•<•

.r

."•If.

>

.•

•;;

;f-?

. '•..-/•. .«'•.•<
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C bij hoofdstuk 9

^

i>ir,rM-^?«i;*r

'Vooraf aan groep T verstrekte informatie'

: - - - f i / . T -

';•••;

;•<!

rt''

De winst-mutatiestaat (10 minuten leestijd)
^

/

over opmööA: en

Wanneer een auto in de periode A-B een afstand aflegt die gelijk is aan de afstand tussen
plaats X en plaats Y, gebeurt dit met een bepaalde snelheid. Nu kan men de gem/ddeWe
sne/Zie/rf uitrekenen die is gereden in de periode A-B, stel 90 km per uur (= afgelegde
afstand gedeeld door het aantal uren). Dit gegeven betekent evenwel niet dat de sne/Zie/d
op a//e momeH/en in de periode A-B ook 90 km per uur is geweest. Een en ander is
ondermeer een kwestie van acceleratie (het vermogen om te versnellen). De snelheid van
de auto vlak voor het bereiken van plaats Y kan bijvoorbeeld 120 km per uur zijn. Dit
aanvullende gegeven is onder andere van belang wanneer een uitspraak moet worden
gedaan over de tijd die de auto nodig zal hebben wanneer wordt doorgereden van plaats
Y naar plaats Z.
Een bedrijf kan in een bepaald opzicht worden beschouwd als een auto: op weg van de
ene (vermogens)positie naar een andere. De winst die over een bepaalde verslagperiode is
gerealiseerd (meestal een jaar), kan worden vergeleken met de gemiddelde over dat jaar
gerealiseerde w/zurs/ze/Zieid o/ wj>ty^rac/i/ van het in het bedrijf (gemiddeld) geïnvesteerde eigen vermogen. In een traditioneel dubbel boekhoudmodel wordt slechts over deze
gemiddelde snelheid gerapporteerd en wordt deze in de tijd conjfan/ geacht. In een dr/e<iime/uionaa/ accoM/i/mgmocfe/ (Engels: triple-entry accounting) kan ook de on/iv<£&e///ig
van de wiVuwne/neid (toename/afname) worden geadministreerd. Derhalve kan met
versnellingen/vertragingen expliciet rekening worden gehouden. Dit betekent dat over het
verloop van de winstsnelheid vanaf het begin van het verslagjaar tot en met het eind van
het verslagjaar kan worden gerapporteerd. Het overzicht waarop de ontwikkeling van de
winstsnelheid gedurende een bepaalde periode wordt getoond, wordt winrtmutoft'istoa/ genoemd. Op een winst-mutatiestaat staat niet het rej«//aa/ over een ./aar
(zoals op de resultatenrekening) maar is de ontwikkeling in het resK/faaf per y'aar
(=winstsnelheid) geschetst. De winstsnelheid wordt per een bepaald moment gemeten. De
winst daarentegen, als zijnde de realisatie van een bepaalde (potentiële) winstsnelheid,
heeft betrekking op een bepaalde periode. De winst-mutatiestaat geeft een sluitende
afstemming tussen het resultaat van een bepaalde periode en de winstsnelheid zoals die
per het einde van die periode bestaat en als zodanig geeft deze staat een systematische
verklaring voor het verschil in winst over twee perioden.
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Wat betreft de winstsnelheid (winstcapaciteit) van het eigen vermogen zijn bijvoorbeeld
rente- of loonbetalingen niét van belang. Deze kosten beïnvloeden wél het resultaat over
een verslagperiode maar méV de winstsnelheid. Gewijzigde rentepercentages, nieuwe loon,,
afspraken en bijvoorbeeld het failliet gaan van een belangrijke klant beïnvloeden de
winstsnelheid daarentegen wél en derhalve dienen de verwachte effecten van deze feiten
te worden omgerekend en in het administratieve systeem te worden verwerkt.
Wanneer de winstsnelheid van een bedrijf op enig tijdstip bijvoorbeeld 100 per maand
bedraagt, betekent dit dat in principe in elke volgende maand 100 kan worden verdiend.
Hierbij dient te worden aangetekend dat om reden van objectiviteit en controleerbaarheid
in dit cijfer geen 'pure' verwachtingen zijn verwerkt. Triple-entry accounting betekent heif
administratief (systematisch en stelselmatig) verwerken van verwachte effecten van
voWongen /e/fen. (Indien verwachte effecten van venvac/i/e /eiren worden geadministreerd, is sprake van een budget- of begrotingssysteem.)
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Bijlage D bij hoofdstuk 9
'Vragenlijst voor groep D'

^ü^
<

>

C: ,-^

.. ..

.b

Protocol voorspelling

1.
Indien u voor CLM-NV op basis van de verstrekte gegevens een voorspe/Z/ng va« /ief
wins/cjj/èr over 7993 zou moeten doen, hoe zou deze voorspelling dan luiden?
U wordt verzocht op het eerste blad van deze set aan te geven hoe u tot deze voorspelling
bent gekomen.
-üi^>i;a
-* *'-•-*•'
Voorspelling winstcijfer:

x Ü 1.000.000
'*A«.' ; I

.«.

2.
Hoeveel /(/d heeft u nodig gehad om tot de onder 1 bedoelde voorspelling te komen? (z/e

Tijdsduur voorspelling:

min./

sec.

-r

3.
Indien u op een schaal van 0-100 procent de mate zou moeten aangeven van het ver/rö«<&if M /jee/f m «w voorjpe///ng, wat zou u dan aangeven?
Mate van vertrouwen in voorspelling:

procent

>.

<<

Wanneer u de Twanria/ per/bmwnce' van Ae? managemen/ van CLM-A^V over 7992 in
een rapportcijfer (schaal 1-10) zou moeten uitdrukken, welk cijfer zou u dan geven?
Cijfer functioneren management:

(alleen hele cijfers)

5.
Waarop heeft u het rapportcijfer onder 4 in hoofdzaak gebaseerd? Tenzij een andere
beschrijving gewenst is (zie d) s.v.p. het van toepassing zijnde antwoord omcirkelen.
a.

De winst over het jaar 1992 ten opzichte van de behaalde winst in 1991.

'

.

•

•

•

'

•
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b.
c.
d.

De in 1992 gecreëerde structurele winstmogelijkheden voor de toekomst.
De door u voorspelde winst voor 1993.
Anders, nl

6.
Stel dat u de directeur Financieel-Economische Zaken bent van CLM-NV en dat u eind
1992 door uw collega-bestuursleden wordt verzocht het accountingsysteem aan te wenden
ten einde via 'creatief boekhouden' de financiële performance van de onderneming te
verbeteren. Hierbij wordt gedacht aan het activeren van de reorganisatiekosten om deze
vervolgens lineair in vijf jaar af te schrijven. Voor de controlerend accountant zou deze
alternatieve verwerking geen probleem zijn bij het verstrekken van een goedkeurende
verklaring.

'••.'.•.

•:.-:•*.•>

« . & : - J ^ - - •• 4

' . v ^ — r o ; ^ ' ; : .; "i - '•<<. '-. ••

Acht u het voorstel van de overige bestuursleden effectief?
Uw stellingname motiveren s.v.p.
'.-^ :-';.>* ' V '

•••'•» - ^

.. . . . . .

i j ? ï - ' '•'••' •' \ . - . H l * * -

a. Ja, want
b. Nee, want
.\;U

7.

.

.,•

Hoeveel jaar bent u als controller/management accountant in uw huidige functie werkzaam?
.
,
Aantal jaren in huidige functie:
,

,

:

-

,

-

;

•

;

:

-

;

.

,

,

;

^

.

'

.

'

.

j

j

;

.

•

'

;

,

:

-

•

•

jaar
:

-

,

.

;

.

-

•

8 .

•

,

'•

-

'

'

'

' . '

.

' • . .

-','•

•

•

.
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•

-

•••

,

'

'

••

' •

'

"

•--•:

•

•

^

•

• " '

v-.'i-.-.-

<:

Hoe zou u uw huidige functie willen karakteriseren?
S.v.p. aankruisen wat van toepassing is tenzij een andere beschrijving gewenst is.
... Administratief/Accounting
...Financiering

Anders, te weten:
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.....

- \ &

'•*

... Treasury
i.-..>,v..i-.i •.•••.••*

...Management

. ;
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•

-
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9.
Indien u voora/gaand aan d/f experimenf uw frere/d/ie/d om aan d/f onderzoe/fc mee fe
doen in een rapportcijfer (schaal 1-10) zou moeten uitdrukken, welk cijfer zou u dan
geven?
Bereidheid deelname experiment: .... (alleen hele cijfers)

:•
'"

10.

'

'

••:>•. v - t - ' • «

!:

-.rrv;>f'.V-^;.

(( = •••<•'••"•?! •-•'{•<•

*?••/•-•J-'':>v>r<

iSf:>

.

v

:•'
..,,

''

.-;.-•'.-••
.--IV

^.(.j;

r>

• Ci

Indien u nef rea//fe/«ge/ia/re van de u voorge/egde ca^e in een rapportcijfer zou moeten
uitdrukken, welk cijfer zou u dan geven? Desgewenst kunt u hierbij een toelichting
geven.
.*
Realiteitsgehalte case: .... (alleen hele cijfers)

Eventuele toelichting:

•*>;,-.-, •.-•. aiv ^

^^s-iih-v;^ <:/{ : ; . j ;.-Afc. .

*••? i; < / ? ' ^ ó;.«4-<.,,• '» Ï?> . ,&$>:;• :

:•<>:

'

«,'•.

:• ;

l ' V ^

••;'

l'-

.,/..
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Bijlage E bij hoofdstuk 9
'Vragenlijst voor groep T '
•i

n4h

" "•.•••"-^ ""'• - *
,>.s-.v.s v;v- iu>*. b « ^
n j ï' .•J.'jO.'T* t o s U i - i ?»•'.'*.•=•!,>

.^{_'~'>VKy

(De vragenlijst voor groep T was op twee vragen na gelijk aan de vragenlijst welke groep
D is voorgelegd (zie bijlage D). Om deze reden zijn hiema uitsluitend deze twee
toegevoegde vragen opgenomen.)
1 .

-

V . : -

• •••: • • • • > . . • - " * • "

;

K

••

••

• •

• . " • : •

.

4

-

.

'

.

-

f

-

• - - • • . • . • • • • .

, . "

,-,

, - :

- * > r

v - r ' . :

Hoeveel van de onder 2 aangegeven tijd heeft u ongeveer nodig gehad om u vertrouwd te
maken met het dr/e-di'mermontf/e acco«n/mg.s)\s/e£m en de hieraan gekoppelde
Hierbij niet meerekenen de 10 minuten welke u heeft gekregen voor het bestuderen van
de winst-mutatiestaat in het algemeen.
Tijd gebruikt voor
winst-mutatiestaat:

min.

2.
Was u voorafgaand aan dit experiment bekend met de inhoud en betekenis van een driedimensionaal accountingsysteem en de hieraan gekoppelde winst-mutatiestaat?
S.v.p. aankruisen wat van toepassing is.
....in het geheel niet ....enigszins
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In een brochure die de Carnegie Mellon uitgeeft in het kader van studentenwerving wordt
het werk van //ïn - 'the development of a triple entry system of accounting ('momentum
accounting') for improved measurement and control of managerial performance' gebruikt als een van de mogelijke redenen om aan deze faculteit de studie economie op te
pakken. De faculteit staat 'at the forefront of exellence' en het werk van //ïn wordt
geclassificeerd onder 'major breakthroughs in management accounting theory and
practice' (1993: 5-23).
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Current accounting research and practice is still based on the double entry accounting
framework provided by Pac/o// about 500 years ago (Pacioli's Swmm<z de /4ri//imef/ca ef >t
de Proportions ef Proporn'o«a/iïa is dated November the 20th 1494).'^ This thesis
highlights some important events in accounting history as it has developed from singleentry accounting to double-entry accounting and then to cost accounting, financial
accounting, and management accounting and finally to three-dimensional accounting (see
chapter 3).
^
At a time when the 'state of the art' in management accounting is being criticized in
f*
literature and practice (see chapter 3) it is legitimate to ask whether the conventional
management accounting model is still adequate to capture today's economic events and to
provide the information needed to support justified decision making.-* Theorists suggests A
that management accounting has lost its relevance because of the financial accounting
mentality. Others suggest that this is because too little weight is given to the behavioural
aspects of accounting. In chapter 4 both views are discussed in some detail. Whatever
may be the case, it is clear that management accounting needs a revival. This could be
realized through an adjustment to the old accounting framework of Pacioli, which, it is
argued, is not adequate to discharge the accounting function in today's environment.*
Some recent developments in management accounting, such as acnv//)' eased corttng and
•strategic awf accounf/wg, are introduced as new accounting approaches which are needed
to recover accountings's relevance. But in fact these new ideas would all be implemented
if the traditional accounting framework were to be modified in a certain way. The
potential of //in'j frip/e-en/ry and momentum accounrmg system to solve the problems
that accountants are faced with has been under-appreciated. In fact this system is derived
from p/ryj/cy, sometimes called the science of science. For this reason it is necessary to
describe the most important happenings in the history of physics so far as these are
relevant to accounting.
Historically the study of moving objects (i.e. classical mechanics) has been one of the '
most discussed topics within physics. Mechanics embraces several subdivisions:
y, which analyses motions without examining the causes of motion, and
' Some authors have found evidence that f acio/i was not the original writer.

•

* There is also some evidence that the Indian Ba/u-/C/w(a system predates the Italian system by many centuries.

:

* This is especially true with regard to the sophisticated electronic technology that is available nowadays.

*

* This does not necessarily mean that triple-entry and momentum accounting concepts have any meaning in a
financial accounting context, but on the other hand these concepts might change financial accounting practice as
well.

«

•

•
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D y n a m i c s i s subdivided into
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1)
;raric5 and
2) ft/ieft'cr, which studies motion in relation to its causes.*
In brief, there are three main approaches to the study of moving objects: (1) the Amfotea/jproac/t, (2) f/ie Afevetoman a/?/?roac/z^ and (3) the new approac/i (of which
is the best known representative). From an accounting perspective the New/oma/i
idea is most relevant.

2 t - -7 *'*>'" * "•-'•'

•-•

^

'«- '

' " " '"!' •'•*•"
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Amfof/e (384-322 B.C.) supposed that an object moves only if it is forced to do so.
When the impulse is exhausted the object ceases its motion.' This means that the
Artoc/ian approach to motion is disco/ifm«oM.y. Given his historical context, it is not
surprising that />acio/fs double-entry framework corresponds to an Aristotelian concept of
the physical universe.® It was Leonardo Da Vmci' (1452-1519), a friend of Lucas Pacioli,
who first studied the acceleration of falling objects. Ga/i7e» (1564-1642) improved on Da
Vinci's ideas by analyzing many experiments.
A/ewfon (1643-1727) abandoned all these models of motion when he introduced his
mer/ja or mome/ifum concept in the absence of friction an object forced into motion
would move indefinitely. Not discontinuity, as in the Aristotelian model, but con/mu/fy is
the starting point. From an accounting point of view this means, for example, that one
would consider the expected increase in annual net income forecast to result from an
advertising campaign as a continuous increase. Hence we should discuss the financial
impact of this campaign in terms of /«come per year, which is the income momenfwm (or
the net income capacity) as measured at a given time. It is the rate at which income is
earned over time.' If a $ 30,000 computer-maintenance contract is signed in September
199X, the traditional wealth accounting system only captures the $ 10,000 in expenses
that is matched to the 199X financial statements. From a mome/i/«m accown/j'n^ perspective the income power decreases by $ 30,000 per year and this amount is entered in the
system.'" This information may be very important to predict the 199X+1 income. From
a momentum accounting viewpoint and from the standpoint of performance evaluation the
payments made under this contract are in fact irrelevant (non-events) because these do not
change the company's financial inertia. Within the conventional system a 'status quo'
situation would mean that no accounting events have occurred. This means that wealth
has remained unchanged. In momentum accounting, 'status quo' means that this year's

* The ABC system is analogous to kinetic studies, as it is designed to detect cost drivers.
' The Aristotelian approach and the Newtonian approach together may be called 'fAe c/owica/ approach
' More generally 'motion' is called 'action'. Hence action is a force integrated over time.
* Pacio/i refers to i4ru»of/e in his Summa as he calls him 'the Philosopher'.
' Income momentum integrated over time gives income.
'° The momentum accountant is thus much more future-oriented than the wealth accountant.
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net income is equal to last year's income. This means that the net wealth increase has
remained unchanged."
The concept of accounting for momentum as it is discussed in chapter 7 is not really
unfamiliar. The speedometer of a car, for instance, accounts for three things. The
mileometer records the total number of miles travelled: this is a cumulative figure. There
is a separate trip meter that captures the miles covered during a certain drive or day. The
speedometer registers the actual speed at which the car is currently driving. If the
speedometer indicates 40 miles per hour of constant driving, for 10 hours a day, the trip
meter shows 400 miles each day while the mileometer shows 400 miles, 800 miles, 1,200
miles etc.. In fact this is the reporting mechanism that is used within the conventional
accounting system. It does not report acceleration. Information about these changes in
speed, which in an accounting context may be compared to changes in the rate at which
net income is earned, refer to the fMrrf ttimeruion in the triple-entry accounting system.
Within this system a different concept of income is used: the discrete concept of income
is set aside and the continuous concept is applied.
'V,";j <V
The momentum accounting system administers data about financial events that are not
entered in the conventional system. New wage contracts, new interest rates, changes in
investments etc. are all events that are irrelevant from the traditional viewpoint but whose
expected financial impacts are recorded systematically within the momentum accounting
system. This momentum accounting system is mathematically related to the double-entry
accounting system. ' ^
E/nrfein (1879-1955) introduced the relative meaning of time and space within the
physical measurement of motion. One might say that this approach has been given shape
in the strategic accounting strand, in which the traditional accounting boundaries are
relaxed so that competitive information can be provided (cross-sectional comparisons).
From a certain point of view, far from the behavioral concept of the firm, a company
may be compared to a moving object. The company's goal may be to go from one point
" In financial management it is becoming more and more usual to value securities from their earnings momentum.
See the Va/ue Line mode/. Also within general economics (see the Fu/ier equation) and within compou/ui i/1/ere.M
cu/cu/tuio/u it is common to make calculations that account for differences in the velocity of earning money.
'* This relationship is based on time derivatives and time integrals.
" It may be concluded that the framework of multi-dimensional accounting is infinitely extendable, e.g. to a
xyj/em. It is possible to add a fourth dimension to the triple-eniry concept by taking the
lime integral of wealth instead of the time differential. In this context debts may be seen as negative assets, revenues
as assets obtained and expenses as assets foregone. Analogous to the relationship between momentum and income,
this is the realization of wealth which //in' denotes as 'wealth utilization' and the corresponding accounting system >
'fcene/j» accou/iJing'. The utilization of wealth leads to a flow. Positive utilization of wealth increases the benefit •?
level. The measurement unit is dollars per period'.
••

'
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of net profit to another. The cen/ra/ ooyecf to be described in a profit accounting system
is the position of, and changes in, owner's e^M/fy. In the smg/e-enfry accounting system
the owners' equity position is the central dimension to be measured.''' In practice this
means that all the components of owner's equity need to be recorded. These components
are the assets and all the debts and other obligations. Then the owner's equity volume (to
be called 'wealth') can be determined by subtracting total debts and obligations from total
assets.'^ Hence the volume of owner's equity is found through a stock-taking of its
components. From this it is concluded that 'owner's eaKify com/wf/ft'on' is //le/irsf
accoKnfmg d/me/uio/t. The basic financial statement is the £>a/ance s/ieer, which enumerates all assets, liabilities and - on balance - the owner' equity at a certain point in time.
In order to look for the causes of motion, and to explain c/zanges m po;///on of the
owner's equity, it became common to report on profit and loss events about the year
1400 A.D. /?even«es and expenses and the net profit explained fully and systematically
the increase or decrease in owner's equity from one time to another. By systematically
recording revenues and expenses the owner's equity volume at any moment could now be
determined d/recr/y using this updating mechanism: (1) beginning owner's equity + (2)
revenues - (3) expenses = ending owner's equity.'^ 77ie dij9trence oefween öiginning
owner's eowify and ending comfy JS earnings per period. Cumulated over time, these
earnings must explain the owner's equity volume at any given time. From this point of
view owner's eowi'0' vo/«me is //ie second accounting dimension. This second dimension
is expressed systematically in the pro/ïr and /oss s/a/emenf. Together with the j'nd/rec/
way of ascertaining the owner's equity volume (assets less liabilities), this means that the
owner's equity can be determined in two different but related ways. Both approaches
must lead to the same equity volume, providing a systematic internal check on the
owner's equity volume that is expressed on the balance sheet. This explains the 'double'
in the double-entry accounting system."'^
7np/e-en/ry accoKnnng theory asks whether the two dimensions in use can be extended

" Actually 'time' is a basic measuring unit and dimension as well.
" To do so all assets and debts and obligations need to be expressed in financial terms. In former days (about 3000
B.C.) this was not common. All the owner's equity components were expressed in pnyjica/ measure* only. Sorter
has picked up this aspect when he introduced his 'events approach' to accounting.
" Capita/ rran5ac(ioas that influence owner's equity volume but cannot be regarded as income transactions, e.g.
private withdrawals, an issue of shares or an asset revaluation, are excluded from this mechanism. Hence the focus
is on income fra/uacfion.J.
" This may be called a 'double-entry oooWeepi'ng system' where the method of recording entries is highlighted
more than the valuation activities within the system.
" Hence the 'double' in 'double-entry accounting system' has nothing to do with the common use of two entry
columns (the debit and the credit) within the system. In a single-entry accounting system the use of two columns,
debit and credit, is also quite usual. The use of two columns can be explained by (/if avoidance o/ negative
wif/u'/i f/ie accou/i/in£ xywem. This is a matter of form, not of content.
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to an accouwfrng frm/ry. But what would the third dimension in a three-dimensional
system be? Since the second dimension explains changes in position, the third dimension
should explain c/iange m c/iange m po^(Y/on. This is c/iange /« earmngs per period, or «
jncowe acce/era/ion. The third dimension or the third entry is related to changes in the
rate of income realization. Under the double-entry accounting system it is supposed
;
implicitly that income is realized within a certain period of time af a conrtan/ rare. But i
information about changes in this rate may be very relevant for predicting future
,i
earnings.^ The conclusion is that the third dimension relates to CÖMJÖ/ nef /«come
. The reasons behind the net income difference are summed up in the so called
sra/emen/. The accounts in this statement are in money rerms so they can be
related to the profit and loss statement, just as the profit and loss statement accounts give
reasons for changes in the owner's equity volume on the balance sheet.^ As a consequence the company's financial performance may be expressed in a vector, e.g. ($ 1,500,
2,000). The first amount tells the user about the net income realized within a given
period. The second amount indicates the firm's income momentum: it says the firm's net
income potential is $ 2,000 per year. Obviously not all the impulses have been realized ;
within the reporting period.
To make up the action statement from the general ledger ('Quaderno Grande' as Pacioli
called it) it is necessary to design new ledger accounts. These might be called 'Lowered
interest rate', 'New wage contract', 'New competitors', 'General economic growth' etc..
Action, as a difference, is a result of <mpu/.se: action is impulse integrated over time. The
impulses behind the actions are presented at the j'mpM/.je sfafemen'. The force accounts on
this statement are in do/Zars per mon//».^ An impulse which occurs causes a change in
income momentum which is expressed on the mome/iMm sfa/emen/. And because income
momentum integrated over time gives net income the impulse indirectly explains the
change in net income. • When looking for reasons behind net income mutations it
may be relevant to relate them to the company's cr/ftoi/ jMccess/artors. For profit is not
In this respect the third dimension is related emphatically to the earning power concepf as it was introduced by
and fie//.
*° //ir* calls this system a dij^erenria/ triple-entry accounting system. He also describes a rempora/ triple-entry
accounting system wherein not the causal net income difference but the 6ud^e( is the third dimension. As ///ri states
himself, this temporal triple-entry accounting system is not a threefold system in essence. In fact the temporal
system is a double-entry system which is applied twice. The budget dimension is no< the integer to the existing two
dimensions. However, because of its possible practical significance the temporal system is elaborated in detail in
chapter 7.
*' Or any other relevant reporting period.
^ The only difference that may occur is a liming difference. An impulse that is measured per year and that
occurred on October 1st would explain a net income difference of only 25% of the impulse, presuming the
accounting period runs from 1 January to 1 January.
** From this point of view one could say that the differential triple-entry accounting system refers to profit variance
analyses that are performed within the general ledger.

'
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the immediate result of a particular transaction, but rather the result of doing several
things well. The most important 'things' can be termed the company's critical success
factors.**
To implement a triple-entry and momentum accounting system, it is necessary for the
management accountant to break away from a financial accounting mentality dominated
by information characteristics such as neutrality, objectivity and reliability. Other
characteristics such as relevance, timeliness and feed forward may be more important.
The FASB and (I)ASC conceptual frameworks^ show the trade-offs that exist between
these characteristics (this is discussed in chapter 5). One of the hypotheses tested was that
the financial accounting framework could also be used in a management accounting
context. The only differences would be divergences in the weighting of the distinctive
data characteristics. Some 240 inquiry forms were sent out to be filled in by 120 Dutch
financial accounting functionaries and 120 Dutch management accounting functionaries
and controllers. The results are described in chapter 6. The useful response was 38%. The
respondents generally had to answer on a five-point L/iter/ .sca/e (ranging from most
important to unimportant). Finally the answers were tested nonparametrically using the
/wo-samp/e Kb/mogorov-Sm/rnov fes/. The standard used for significance was 5%. The
main conclusion from this research is that r/ze /inanc/a/ accoun/ing /rawewor)t, as /ar ay
m/brma/ion c/iarac/eristtcs are concerned, cow/d a/50 oe «Jed /n a management accoK/if/ng confexf (within a 95% confidence range). The distinctive data features were not
weighted differently in the financial and management accounting contexts. This finding is
rather disappointing, because it would be anticipated that re/evance and hence timeliness,
feed-forward and feed-back value would be significantly more important in a management
accounting perspective. But the research data did not support this hypothesis. Oövious/y
//ie management accownfantt and confro//ers were no/ aWe ro disengage f nemse/ves/rom
a cer/am /inane/a/ accounting oaafcgrownd. The average score for relevance was 4.44 and
for reliability 4.27 and hence the relevance/reliability ratio was 1.04.
This ratio was not significantly different for any specific activity (non-profit, auditing,
management, government).^ The company's orientation (national/international) was
also not decisive for the ratio (1.07 vs. 1.03). The ratio increased for functionaries who
had been executing the function for longer, but the difference was not significant.
The average scores for relevance and reliability for the management accountants and
controller group were 4.57 and 4.11 respectively. The average scores for these items
within the financial accountant group were 4.19 and 4.33 respectively. Looking at the
relative frequency, it is noteworthy that 88% of the accountants' answers for the
** Of course nol all of Ihe net income mutation may be explained by forces. It is a matter of materiality and costbencfit whether the accountant should look for the profit drivers.
** As far as the m/orma/ion cAoroc««n.s«w are concerned.
** Although the ratio was remarkable high in the non-profit sector, at 1.16.
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characteristic 'relevance' fell within the categories 1 and 2 (most and very important).
This was 98% for the controllers. For reliability the figures were 92% and 74% respectively. Taking out the /«anagemen/ accountants from the accountants cohort, the figures
above change remarkably. For the financial accountants (auditors) the relevance/reliability
ratio is 0.94, whereas for the management accountants (including controllers) the ratio
was 1.28. Almost none of the respondents indicated that they felt any need to extend the
choice of criteria. This means that this set of criteria may properly be used within either a
financial accounting or a management accounting context.
In general the differences in weights used for the several aspects were no/ significant.
Several correlation tests (Spearman rank order) were executed to trace the associations
between the different choices of aspects and to validate the internal consistency of the
answers. These tests justified the confidence given to the research results.
In almost all of the responding companies //ie ,/inanria/ acco«m7ng system and r/ie
managemen/ accown/mg svs/em coincided (this was a matter of cost and efficiency). But
in more than half of the investigated cases a radical change in the management accounting system was expected within the next three years, i.e. in the area of pej/orwwnce
wieasuremen/. Almost 80% of all respondents believed that current management accounting systems were unsatisfactory. Some 20% of the respondents indicated that the
management accounting system should be improved by add/ng /«/«re-onen/ed da/a /o //ie
sys/em. This is important with reference to triple-entry and momentum accounting. But
when implementing such a system the accountant needs to be detached from criteria such
as neutrality, verifiability and reliability. In a management accounting context these
criteria are not very relevant because the accounts are being prepared for a single user
with whom the accountant is in close contact, and there will normally be no conflict of
interest between the two about the information to be provided.
To supplement //j'ri's concept of triple-entry and momentum accounting, a general ledger
model must be designed to implement the ideas practically (see chapter 8). From a
theoretically sound basis, new accounts must be designed to make up the action statement
and momentum statement from the general ledger, and new accounting rules have to be
designed. Evidently the actual trigger or impulse of any administrative action should not
be transactions but (documented) decisions. This could mean that the classical definition
of even/s needs to be modified. But as an event is defined as 'a happening of consequence to an entity' (SFAC 6) this is not necessary.^ Applying the concept of income
realization correctly, a distinction is made between rea//zed and «nrea/zzed /«come /
(or profit drivers) in such a way that the connection with the traditional accounting
system is preserved as much as possible.
•" When for example interest rates increase this is 'a happening of consequence to an entity'. It is a curious fact
that such happenings are not captured within the traditional system.
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Additional Disclosure is het resultaat van een
dissertatie-onderzoek naar de toepasbaarheid van een
driedimensionaal boekhoudsysteem.
Bij triple-entry accounting worden naast omvang en
samenstelling van het vermogen ook winstkrachten
geadministreerd. Bij een momentum accountingsysteem
wordt de winstcapaciteit uitgedrukt als een winstsnelheid.
Uit het onderzoek blijkt dat met behulp van de
besproken technieken de kwaliteit van beslissingen
aanzienlijk kan toenemen. Gebruikers blijken goed in staat
de driedimensionale financiële gegevens in hun
besluitvorming te integreren.
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