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(NEDERLANDSE SAMENVATTING) 

The pricing and production of audit services 
(Die prijsbepaling en productie van acroain'liirntscontroles) 

Dit proefschrift bestudeert de prijsbepalirig en productie van wettelijk verplichte 
controles op de markt voor acco~mtatztscontro1e. Mees specifiek onderzoekt dik 
proefschrift (1) de mate van efficikntie bij het uitvoeren van acc~unt~ïntcconlrolcs; (2) 
het. effect vain mogelijke wlnsL%hrrhg door de cliant op de prijsbepaling en productie 
van controlles door de aecountcritt en (3) de winstgevendheid van 
controleopdrachten. Deze drie onderwerpen worden vanuit een (micro-)economisch 
perspectief en inet behulp van empirische analyses bestudeerd. 

Eloewel er h het: verleden uitvoerig onderzoek is gedaan naar de prijsbepaling 
en productie van accomtanfscontroles, bestaat er nog maar weinig eerder onderzoek 
naar de specifieke bovengenoemde drie onderwerpen. De oorzaak lziewan dient met 
name te worden gezocht in de Beperkte beschikbaarheid wan de claha die ntrdig zij11 

om dit soort oizderzoek te kunnen uitvoeren. Doerdat in dit proefscl~rifl gebruik ka11 
worden gemaakt van een wueke dataset met gedetailleerde gegeverls over 
individuele conkoleopdrachtern, bestaat de mogelijkheid om eerder onderzoek aan 
te vullen en een bijdrage te leveren aan belangrijke, maar tok op !zeden weinig 
onderzoclxte onderwerpen op het terrein van de prijsbepaling en de  producllie wan 
accountantscontrales. 

Zoals aangegeven zijn de drie ortdenuerpen bestudeerd aan de hand van 
empirische analyses. Hiertoe is een dataset verzameld aan de hal-id vain vragenlijsten 
die zijn ingevuld door partners van &n van de ~(loen nog) grote zes 
accountantskantoren i11 Nederland. De parhers werd gevraagd voor een aantal 
clignten gegevens omtrent de meest recent uitgevoerde jaarrekeningcanlrale te 
verstrekken- Deze gegevens hadden zowel betrekking ap de cIP@rsl als op de 
confroleopdracht. Clicntgegevens waren onder meer de grootte, complexiteit, 
balamsamenstelIirigI risico en kwaliteit van. de administratieve organisatie van de 



cliEnt. qdrachtgegevlns betroffen de duur van de relatie kussen dient en 
accountant, de prijs die de clm&n,rrt voor de controle had betaald aan de acco~mtanl, de 
hoeveelheid uren die door de accountant aan de controle was besteed en de mate 
waarin de accountant naast de accountantscmbrole ook nog andere diensten aan de 
cliGnt: Irad verleend. In totaal zijn 157 reacties onihangen, waarvan er 114 zijn 
gebruikt in de drie empirische studies. Deze studies worden hieronder besproken. 

In de ecrute empirische skidie wordt dc mate van eefciiëntie bij het uihoeren v a  

accountantsconh-ales bestudeerd. Onderzoek op die tearein kan belangrijk zijn voor 
accountantskantoren om effectief te kunnen concurreren op de markt voor 
accountantsconlxlale. Als een accountantskantoor diensten wil aanbieden tegen 
concurrerende prijzen heeft het informahe nodig omtrent de kosten die worden 
gelnaaikt ten behoeve valx het uitvoeren van controles. In het bijzonder heeft Plet 
kantoor gegevens nodig over de minimale kosten die moeten worden gemaakt nm 
een controle te kwmen urtuoeren. Aaingezien voor dienskerlenende organisaties het 
merei~deel van de ko~skii samenhangt met de arbeidsuren die door hun 
medewerkers zijn besteed, heeft het accountankkantoor derlxalve ook informatie 
nodig omtrent het minlmuin aantal aheidsuren dak aan een controleopdracht moel. 
worden gespendeerd. 

Gebaseerd op eerder onderzoek naar de prijsbepalmg en prodilctie van 
accowitantscontroles zijn empirische modellen van controlearbeid en controlekosten 
samnengesteld, waarin zowel client- als opdrachtgerelateerde factoren zqn 
opgenomen. Aan de hand van deze rnodelleii. is vervolgens de arbeids- en 
kost~nefficiiinlie bepaald met behulp van de zogenoemde %tochastic frontier" 
techniek. Eerdere stiLid~ec omtrent de productie van accountantscoritroles hebben 
altijNd impliciet verondersteld dat accountants htzn conboles op een efficitiite manier 
uitvoeren o ~ ~ i d a t  dere onderzoeken alle gebruik maken van lineaire 
regrc.ssietwzcl.inPckesi. Daar lineaire regressie een lijn berekent die door het midden 
van een puntenwolk loopt, kan deze teclrniek wel de geniiddeJde maar niet de 
irrir~ininlz hoeveell-neid arbeid enlof kasten berekenen die nodig is om een controle uit 
Ie voeren. De frontier technieken kun-uien dat eclites wel. De resultaten laten zien dak 
voor de steekproef die hier b gebruikt, controleopdracliten kosten- en 
arbeidseThci~nl lijken ke warden uitgevoerd. Met andere woorden: deze opdracl~fen 
1-taddei-i niet mcl minder arlseidsiineiï en/of voor minder kosten kunnen worden 
iiilgevoerd zoitder dr  effectiviteit emi de kwaliteit van ïle controle in gevaar te 
brengen. Aangezien de uitgevoerde analyses zijn gebaseerd op gegevens van slechts 

nccountantskantoor e11 betrekking hebben op slechts éen jaar, is hek moeilijk om 
te genercrlisereii en conclusies te trekken aangaande de gehele markt voor 
accountai~tscontrole. Men ZOU echter welSicht k~uuren stellen dat een efficisnte 
uitvoering van corrtroleopdrachten past bij eeia concurrere~ide markt. 

Het tweede eix~pirische stuk onderzoekt het effect van inogelijke winstsituring op 
de prijsbepaling en. productie van accoiintantscontroles. Recente gebeurtenissen 
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waarbij bedrijven als Enron, WorldCom en Aholn3 zijn betrokken onderstrepen hel 
belang van dit onderwerp. Iuzmers, niet alleen de bedrijven die beschuldigd ;liworden 
w a n  wikiststuring worden bekritiseerd maar ook lwii caccourttniits die deze prakilijken 
hadden moeten voorkomen, danwel opsporen en corrigeren. De recente o n d e r g a i ~ ~  
tram Andersen in het kielzog van Bruon is luer wel het meest extrelme v~orbeeld van. 

Er zijn vijf manieren waarop accolcrrtmts met l.iet risico va11 ntogelìjke 
winststuring k m e n  omgaan (Francis en KrkEunian 1999, 159): (13 cainsei-rrcutievere 
verklaringen verstrekken aan clienten die een hoger risico wormen; (2) clig~~irten in 
Eragere risicogroepen buiten de cliëntportefeuille l-irruden; (3) meer werk vemlchtcn 
tijdens de accountantscontrollc van deze cljiienten; (4) aan deze client-e11 een premie 
doorberekenen iiii de prijs voor de accomtantsscont-role; enu (5) met deze cli&nteil 
onderhandelen over aanpassingen in de jaarrekming. In deze studie worden de 
derde en vierde mogelijkheid onderzocht, alsmede de wisselwerking tussen deze 
twee tnogelijkhedieni. Als winststuring bijvoorbeeld leidt tot een hogen- prijs voor de 
accowztantscontrole is het mogelijk te bepalen of deze hogere prijs wordt 
veroorzaakt door het besteden van meer tijd aan deze controle, het doarberekenen 
van eert premie, of beide. 

Wederom is op basis wan eerder onderzoek naar de prijsbepaling e11 prcuduciic 
van accountaniiscontroles een aantal empiriscl-ie modellen samengesteld, ditmaal 
voor de controleprijs en controlearbeid. Naast- de eerder genoemde el.iënt- en 
opdrachtgerelateet.de factoren is hier ook een maatstaf voor mogelijke winststuring 
aan, toegevoegd. Twee typen maatstaven zijn bekeken: totale 'accruals' en korte 
termijn 'accrualc~accruals bestaan uit transitorische posten en anticipatie-posten), 
beide zowel tegen de absolute als de weskellijke (positieve ol negatieve) waarde. 
Alleen de korte termijn accruals tegen de werkelijke waarde vertoonden sipuificante 
effecten. hz i7wereensternming mct de argumentatie vaat Francis en Krishnlan (1999, 
1441 blijkt hieruit dat korte termijn accruals voor accomtai~ks voor meer onzekerheid 
staan dan totale accruals. 'Bovendien blij~kt dat niet alleen de groot&, maar ook de 
richtrng van de wiaistsihdring voor accountants van belang is, aangeoleru alleen de 
werkelil~ke maar niet dc absolute waarde van de korte termijn accruals signiiicani 
was. 

De resultaten laten zien dat de maatstaf voor wii~ststuring dc hoeveelheid 
controlearbeid significant doet stijgen, maar geen effect heelt op de prijs van de 
accountantscontrole. Deze beiaiirdjlrigezz zouden erop kunnen wijzen dat een hoger 
Rsico van wmststliiring accoiankants ertoe aanzet meer tijd te besteden aan de 
corrtrole, maar dat dit effect niet via de prijs wordt doorberekend aan de cliGn~t. Dit 
resultaat wordt bevestigd dmr  het significante negatieve effect wan de maatstaf voor 
wmstshring op de zogelioemde kealization rate" Deze realizaticrn rale is 
gedefhieerd als de verhouding m s e n  de prijs die door de cliënt is betaald voor de 

controle en de hoeveelheid corrkrolearbeid. Aan de haizd van de realizakio1-1 rate kan 
het effect van wrmtstwing op de wisl;elwtrrkii~zg tussen c~ntroleprij~eiz en 



contmlearbeid worden bepaald. I-Pet significante negatieve teken voor winststuring 
duidt erop da t het mico van wktst;airiazg meer invloed heeft op controlearbeid d m  
op de prijs van de controle. 

In de laatste empirische studie wordt ingegaan op de winstgevendheid van 
controleopdrachten. Net als het anderwerp van. de eerste studie, de effici$ntie van 
accowntantscontroles, hcan onderzoek naar de winctgeven$heid van 
controkopdrachten van beleng zijn voor belei&vcrming bimen 
accowlu.kantshnl.o~en. Als een kantoor bijvoorbeeld weet dat bepaalde clilëlnten 
wlnstgevet~der zijn dan andcren, kan daar rekening mee worden gehouden bij het 
aannemen van nieuwe clá@nten of het doen vmn een offerte voor een 
controlecrpdrachit. 

Vrnuit een meer wetenschappelijk oogpunt is de studie over dr 
winstgevendheid van. contr~leapdrachten ingegeven door de bezorgdheid die vaak 
wordt: geuit omtrent hel gebrek aan conewreintie op de markt voor 
accowntantsccantrole. De redenering is hier dat een hogerte concentrakie op de markt 
collusie en monopolistitioch gedrag in de hand werkt, waardoor hedrijven hun prijzen 
boven de kosten uit kunnen Lillei-t. Deze studie onderwerpt deze redmering aan een 
directe test door te onderzoeken hoe de structuur op de markt woor 
aeco~larrtscont~01e (alsmede enkele andere factoren) van invloed is op de 
vieshouduig tussen prijzen en kosien (dat wil zeggen, winstgevendheid). 

Op basis van eerder onderzoek naar de prijsbepaling en productie van 
acc«unitan%sconlrroles, literatuur op het gebied van indusMiëlle organisatie en stuldies 
over lokale markten (gescheiden deelmarkten binnen 6én grotere markt) is ern 
model siunengeskeld om de winstgevendheid van controleopdrachtrein Oe verklaren. 
Winstgevendheid is gedefieerd als de verhouding tussen de prijs die door de client 
voor de conlrole is betaald en de kost.en die door het kantoor zijn gemaakt tijdens het 
uitvoeren van die controle. De maatstaven woor marktstmctuur die zijn getest 
betreffen concer-tl.ratic?isiaaE.staven en marktaandelen, waarbrj deze maatstaven mjft 
berekend op basis ven hel aantal accountants elat werhaam is per 
aticout~t.anlske~~toor. Voorts zijn er drie verschillende definities van lokale markten 
gelest: (1) de zopenoelilde COROP-defmitre (CQROP staat voor Coardinatie 
Carnanissie Regio~~aal Ondcrzioleksprograii7ma), die Nederland in 40 gebieden 
vesclccl1; (2) de zogenoemde ItBA-definitie [RBA staat voor Regionale Besturen voor 
de Arbeidsvoo~ziening)~ die Nederland in 18 gebieden verdeelt. Beide definities 
worden vaak gehanteerd door het Centraal Bureau woor de Statisilek bij het 
publiceren van skatIsIiekei7; en (3) eer1 definitie die onderscheid maakt tussen de 
Randstad en de rest vaal Nederland. Deze laatste definitie is ingegeven door het feit 
dal: dc Randstad stierkt verschilt van dc rest van het land wanneer er wordt gekeken 
naar het type economische activiteit, de werkgelegenheid en de bijdrage aan het 
rzatiiio~~aal product. Dit verschil zou van invloed kunnen zijn op de lokale 
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nriarkìstrucluur en het effect wan deze structu~ir op de wîl-istg~vendhei$ v m  de 
controleopdrachten. 

De resultaten laten zien dat de individuele controleopdrachten doorgaans eeki 
verlies betekenen voor het accoisnt~mtskantoor~ aangezien geriiidcleld gerxonlen per 
opdracht slechts 95% van de kosten wordt goedgemaakt. Voorts blijken varlake1en-i 
die m belangrijke mate de variatie in de col-itroleprijs, de coiiYrolearheid en de 
controlekosten kunnen verklaren %k belarigrijke verklarei~de variabelen te zijn voor 
de wii~stgevendlheid van controleopdrachten. Hel gaar hier dan om factoren als liet 
risico van de client, de lengte van de relaiie bussen de crient en de accountant m 

complexiteit van de clienit. Het effect van lokale marktstructuur op winstgevendlzeid 
lijkt af te l-iangen van de gehanteerde lokale marktdefinikie. Wanneer de COROP- 
definitie of RBA-definhe wordt gebruikt, lijkt lokale rnark'tstrnirt~~~~r geen sigruficant 
effect. op de winstgevendheid per opdracht te hebben. Wanneer ecliler I-iet 
onderscheid tussen de Randstad en het gebied daarbuiten wordt gebruikt om lokale 
markten te definieren, dan lijkt het erop dat het hogere rnarktaaxideel van het: 
accountantskantoor i22 de Randstad ten opzichte van de rest van Nederland eeit 
significant positief effect op de winstgevendheid heeft: in de Randstad is de 
winstgevendheid per opdracht gemiddeld 6% hoger dan UI de rest wan het ]laiacd. 
Hoewel voor deze bevindingen een aantal verklaringen kan worden geopperd, kan 
op basis v m  de data die in dit proefschrift zijn gebruikt niet worden aangegeven 
welke verklaring de meest waarschillnlijke is. Daarvoor is verder onderzoek 
noodzakelijk. 




