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MITEN HERRAT KAPITALISTIT 
SALAAVAT LIIKEVOITTOJAAN

( VALVONTA KYSYMYKSESTÄ)

Kuinka paljon puhutaankaan valvonnasta! Ja kuinka 
vähän tässä paljossa on sisältöä. Kuinka taitavasti sivuu
tetaan asian ydin yleisillä fraaseilla, korkeatyylisillä lause- 
parsilla, juhlallisilla suunnitelmilla”, jotka on tuomittu 
pysymään ikuisesti pelkkinä suunnitelmina.

Mutta asian ydin on siinä, että kaikki puheet valvonnasta 
ja kaikki valvontasuunnitelmat ovat tyhjää sanahelinää, 
ellei kauppa-alan ja pankkilaitosten liikesalaisuutta lakkau
teta, ellei viipymättä säädetä lakia tilikirjojen avaamisesta 
työväenyhdistysten tarkastettaviksi.

Seuraavassa pieni, mutta opettavainen esimerkki tästä. 
Eräs toveri, pankkivirkailija, on lähettänyt meille seuraavat 
tiedot, joista käy ilmi, miten liikevoittoja salataan viralli
sissa tilikertomuksissa.

„Vestnik Finansov” lehden 18. numerossa toukokuun 
7 pltä 1917 on julkaistu Pietarin diskontto- ja luottopankin 
tilikertomus. Tässä tilikertomuksessa pankin puhdas voitto 
on osoitettu 13 miljoonan ruplan suuruiseksi (täsmällinen 
luku on 12,96 milj.; tekstissä tulemme käyttämään pyöris
tettyjä lukuja, tarkat luvut ovat suluissa).

Asiaan perehtynyt henkilö saattaa kuitenkin tilikerto- 
musta lähemmin tarkastellessaan oitis havaita, ettei tässä 
ole vielä läheskään koko liikevoitto, että melkoinen osa voi
tosta on kätketty ovelasti toisille tileille, niin ettei mikään 
„vero”, ei mikään „pakkolaina” eikä ylipäänsä mikään 
rahataloudellinen toimenpide milloinkaan tavoita sitä, ellei 
kauppa-alan ja pankkien liikesalaisuutta lakkauteta täy
dellisesti. Todellakin, erityisen varapääoman tilille on mer
kitty 5‘/s milj. ruplan suuruinen summa. Juuri niin sanot
tuun reserviin eli varapääomaan kirjataan tuhkatiheään
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voittoja, jotta ne saataisiin salatuksi. Jos minä, miljonääri, 
olen saanut voittoa 17 milj. ja „reservoinut” (eli toisin, 
venäläisittäin sanoen, pannut syrjään kaiken varalta) niistä 
5 miljoonaa, niin minun ei tarvitse muuta kuin merkitä 
nämä 5 milj. „varapääomaan” kuuluviksi, ja asia on rei
lassa! Kaikki lait ..valtiollisesta valvonnasta”, »liikevoitto
jen valtionverosta” ja muut sellaiset on kierretty!!

Edelleen. Perittyjen korkosaatavien ja välityspalkkioiden 
tilille on samassa tilikertomuksessa merkitty lähes miljoona 
ruplaa (825 tuhatta). »Herää kysymys”, pankkivirkailija 
kirjoittaa meille, »minkälaisista tuloista pankin liikevoitto 
ylipäänsä koostuu, ellei perittyjä korkosaatavia ole viety 
voittotilille??”

Ja sitten. Edellisten vuosien voiton jäännöstilille on mer
kitty 300 tuh. ruplan summa, jota ei ole osoitettu liikevoiton 
kokonaissummassa!! Yhteenlaskettuna edellisen pykälän 
kanssa on siis lykätty piiloon vielä alun toista miljoonaa 
voittoa. Liikevoiton kokonaissummaan ei ole sisällytetty 
myöskään 224 tuh. ruplan suuruista erää »osakkaille 
maksamatonta osinkoa”, vaikka kuka tahansa tietää, että 
osinko maksetaan puhtaasta voitosta.

Edelleen. Tilikertomuksessa on vielä 3,8 miljoonaa rup
laa »siirtyviä summia”. »Henkilön, joka ei ole ollut välittö
mästi mukana asioiden hoidossa”, toveri kirjoittaa meille, 
»on vaikea määritellä, mitä laatua nämä siirtyvät summat 
ovat. Yksi asia on kuitenkin selvä: »siirtyvien summien” 
nimellä voidaan tilikertomusta laadittaessa salata osa liike
voitosta ja myöhemmin siirtää se sieltä »oikeaan paikkaan”.

Ja lopputulos: liikevoitto on ilmoitettu 13 miljoonaksi 
ruplaksi, mutta todellisuudessa se luultavasti nousee 
19—24 miljoonaan — lähes 80 prosenttiin kantapääomasta, 
jonka suuruus on 30 milj. ruplaa.

Eikö ole selvää, että hallituksen uhkaukset kapitalisteille, 
hallituksen lupaukset työläisille, hallituksen suunnitelmat 
ja lait voittojen yhdeksän kymmenesosan pidättämisestä 
suurkapitalisteilta ovat hölynpölyä, ei muuta kuin hölyn
pölyä, niin kauan kuin kauppa-alan ja pankkien liikesalai
suus on lakkauttamatta?

»Pravda” M  94, heinäkuun 12 
(kesäkuun 29) pnä 1917

Julkaistaan ,,Pravda” lehden 
tekstin mukaan


