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STELLINGEN
BEHORENDE BIJ HET PROEFSCHRIFT

THE USE AND EFFECTIVENESS OF ANALYTICAL
REVIEW IN AUDITING - A FIELD STUDY

van

PETER EIMERS



1. De toevoeging dat dit proefschrift gaat over het "beslissingsproces van
Analytical Review" in plaats van de "techniek van Analytical
Procedures" moet gezien worden als een pleonasme. Het beslissings-
proces is de basis voor toepassing van de techniek.
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2. De invloed van de controleomgeving ("Control Environment') van een
organisatie op de aanwezigheid van fouten in de jaarrekening wordt
onderschat.

2 en 5 van

3. In het eerste jaar van een controle-opdracht worden weinig fouten
ontdekt met cijferanalyse door het ontbreken van opgcbouwde kcnnis
over de client. De recente voorstellen tot een verplichte roulatie van de
controleopdracht werken derhalve kostenverhogend.
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4. Het is moeilijk uitrusten als je niets te doen hebt.

5. De aanhoudende roep om meer wetenschappclijke ondersteuning voor
het uitvoeren van Analytical Review moet worden gezien als het
verwachtingspatroon ('developing expectations') voor de toekomst van
audit research.
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6. De beperkte beschikbaarheid van een persoonlijke coach versterkt de
ontwikkeling van de te coachen persoon in hoge mate.

7. Het faillissement van de Toonder Group of Companies N.V. in 2002 is
geen gemis voor de Nederlandse cultuur. Zoals mijn goede vadcr zci:
"Geld speelt geen rol, het erfgoed van Märten Toonder leeft toch wel
voort, als je begrijpt wat ik bedoel".

8. "Meet nooit de hoogte van een berg voordat je de top hebt bereikt. Pas
dan zie je hoe laag die was."
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9. De stellingname dat iemand irrationeel gedrag vertoont, zegt meer over
de cognitieve beperktheid van de stellingnemer dan over de rationele
capaciteiten van de beoordeelde persoon.

10. De huidige boekhoudkundige crisis draait om het basisprineipe
'vertrouwen'. Een heruitgave van Limperg's "Leer van het Gewekte
Vertrouwen" zou anno 2002 een bestseller opleveren.

Jr., 77». - De^ü/jcf/e van de aecownta«/ «?n Je /eer van Ae/
/7 7 952//955 (7w: 2

11. De veronderstelling dat Analytical Review een kwestie is van
boerenverstand, is juist. Het bevestigt dat niet iedereen boer kan
worden.


