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SUMMARY IN DUTCH (NEDERLANDSE SAMENYATTING)
Dit proefschrift beschrijft de bijdrage die cijferanalyse ('analytical review')
levert tot de efficiency van het controleproces alsmede de eflectiviteit van
cijferanalyse. In hoofdstuk 1 wordt het begrip cijferanalyse geintroduceerd:
w Af/ a m i / m v » ' « »•</« At7»mivAt'M</t' vi77/(>M///»#.vc///t7\v «7/
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<//e n/e/ avereen-v/em/Men me/ «/h/trf re/mw/e jji'jjt'vmv q/'
van verwacA/e 6e(/ruge«//»f>f vt'W/re?</ew f/5/4 52Ö. par. i /
De motivatie om een onderzoek uit te voeren naar cijferanalyse komt voort uit
de voortdurende aandacht in de afgelopen decennia van /.owel accountants als
onderzoekers voor dit controlemiddel. Zo publiceerde de Public Oversight Hoard
in 2000 een rapport, waarin de bclangrijke bijdrage van cijferanalysc tot de
effectiviteit van het controleproces werd benadrukt. In dal rapport word
aanbevolen dat accountants meer getraind moeten worden bij het uitvoeren van
cijferanalyse om zo de effectiviteit ervan te verbeteren.
De drie primaire onderzoeksvragen die in hoofdstuk I worden geintroduceerd,
zijn:
(a) Op welke wijze draagt cijferanalyse bij tot het signalercn van fouten in de
jaarrekening?
(b)Op welke wijze draagt cijferanalyse bij tot de efficiency van het
controleproces?
(c) Hoe beYnvloedt het ontwikkelen van verwachtingen dc effectiviteit van
cijferanalyse?
In deze studie wordt onderscheid gemaakt tussen het signaleren en detecteren
van fouten. Onder signaleren wordt verstaan het initieel identificeren van een
onverwachte fluctuatie waarvan de accountant het vermoeden heeft dat het een
fout kan bevatten. Onder detecteren wordt verstaan de definitieve vaststelling
dat een onverwachte fluctuatie wordt veroorzaakt door een fout.
Er zijn in dit proefschrift twee beiangrijke groepen van contingente
variabelen gehanteerd die de bijdrage van cijferanalyse tot het signaleren en
detecteren van fouten mogelijk beinvloeden: opgebouwde kennis ('cumulative
knowledge') van de client en risico analyse ('risk assessment'). Professionele
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standaarden bcnadrukken het belang van deze beide groepen in de planningsfase van de jaarrekeningcontrole ('audit').
De opgebouwde kennis over de client is opgebouwd gedurende de huidige
audit en audits uit voorafgaande jaren door het (huidige en voormalige) controleteam. De opgebouwde kennis is van belang voor het doorgronden van de
business en het financieie systeem van de client alsmede voor het inschatten van
risico's en matcrialitcit in de jaarekening.
Risico analyse heeft betrekking op de inschatting van inherente en fraude
risico's en op het financiele en interne beheersingssysteem, waaronder de
controleomgeving ('control environment').
In hoofdstuk 2 wordt een literatuuroverzicht gepresenteerd waarin het gebruik en
effectivitcit van cijferanalyse door accountants wordt beschreven. Undanks de
rclatief ecnvoudige tcchnick van cijferanalyse, is het uiteindelijk een
ingcwikkcld bcslissingsproces. Eerder uitgevoerde studies hebben aangetoond
dat dc opgebouwde ervaring van de accountant, als surrogaat voor expertise, een
indicatic is van dc kwalitcit van de toegepaste cijferanalyse. Hierbij wordt
opgemerkt dat ervaring in eerdere studies zieh heeft bepcrkt tot generieke
ervaring en hranchcspccificke ervaring van de betreffende accountant. In de
cerdcre studies was er geen informatie beschikbaar over clientspecifieke
crvaring en het aantal jaren dat het accountantskantoor de client kent. Deze twee
lautste aspectcn van crvaring worden nader onderzocht in deze studie.
Uit eerdere studies is tevens gebleken dat er slechts een beperkte relatie
zichtbaar is tussen risico analyse en keuzes in de controleplanning. Er bleek wel
dat accountants gevoelig zijn voor veranderingen in risico profielen, maar dat er
slechts beperkte documentatie beschikbaar is over de in dit proefschrift
onder/.ochte relatie tussen de risico analyse en de bijdrage van cijferanalyse in
het signaleren van fouten. In deze studie wordt een nieuw element van risicoinschatting gehanteerd: de controleomgeving. De introduetie van controleomgeving als element van risico analyse reflecteert de relevantie van controleomgeving zoals dat is ge'introduceerd in het COSO rapport.
Daarnaast is in eerdere studies het belang van het ontwikkelen van
verwachtingen benadrukt ('toetsen aan de norm') bij het uitvoeren van
cijferanalyse. Experimented onderzoek toont aan dat accountants het risico
Ionen te worden bei'nvloed ('biased") door onjuiste representaties van de client
en door fouten in de te controleren cijfers. Aangezien voorgaand onderzoek met
name was gebaseerd op experimentele situaties, is de huidige studie
vernieuwend omdat het de effeeten van het ontwikkelen van verwachtingen in
een praktijksituatic onderzoekt.
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In hoofdstuk 3 zijn de primaire onderzoeksvragen nader uitgewerkt in
secundaire onderzoeksvragen. Drie ratio's zijn ontwikkeld om de bijdrage van
cijferanalyse voor de efficiency van het controleproces en de clTectiviteit van
cijferanalyse te meten. De eerste ratio, de 'signaling ratio' meet de bijdrage van
cijferanalyse tot het signaleren van fouten. De tweede ratio, de 'non-signaling
ratio' meet de potentiele bijdrage van cijferanalyse tot de efficiency van het
controleproces. De derde ratio, de 'non-detection ratio' meet het detecleren van
fouten nadat de fout is gesignaleerd door cijferanalyse.
Hoofdstuk 4 beschrijft de opzet van het uitgevoerde onderzoek. Het onder/oek
betreft een archiefstudie bij een van de 'Big hour' accountantskantorcn in
Nederland. In dit onderzoek zijn 147 controleopdrachten bctrokken met
betrekking tot het jaar 1997. De gegevens zijn verzameld in de eerste helft van
1998. Vragenlijsten werden verspreid onder IS4 audit managers op willekeurig
geselecteerde opdrachten. De vragenlijst bevatte algemenc vragen over de
opdracht, zoals de controleomgev ing en de inschatting van inhercnte risico's en
interne controle risico's. Daarnaast bevatte de vragenlijst gedetailleerde vragen
met betrekking tot individuele fouten, zoals het aantal en omvang van de fouten,
de betreffende posten in de jaarrekening en het controlemiddel dat de fout
identificeerde. De response rate was hoog (79,9%). Dit word positief bcTnvlocd
door het gecombineerde effect van betrokkenheid van het beroepsgroepbestuur
van het accountantskantoor alsmede de mogelijkheid om direct contact te
hebben met de partieipanten.
De beschrijvende statistieken worden gepresenteerd in hoofdstuk 5. In de 147
controleopdrachten hebben de partieipanten 624 fouten ontdekt, varierend van 0
tot een maximum van 8 per dossier. Van alle fouten werd 20,5% gesignaleerd
door cijferanalyse. De bijdrage van cijferanalyse in het signaleren van fouten
varieerde met de grootte van de geconstateerde fout. De bijdrage van relatief
eenvoudig uit te voeren controlemiddelen -hiertoe behoren cijferanalyse,
discussies met de client en opgebouwde verwachtingen uit voorgaand jaar- is
positief gerelateerd aan de grootte van de fout. Hoe groter de fout, hoe groter de
kans dat eenvoudige controlestappen de fout signaleren.
'Prefinal audit procedures' zijn geintroduceerd als een controlevariabele in de
statistische analyses. Zij hebben de functie van een 'early warning' systeem en
worden vaak gebruikt bij controles die op verschillende locaties wordt
uitgevoerd, zoals bij multinationals. Alle lokale audit teams rapporteren de
voorlopige controlebevindingen aan de client en het centrale audit team. Deze
rapportage bevat onder andere de geconstateerde fouten in de tussentijdse cijfers
die moeten worden opgelost voor het einde van het boekjaar om zo te
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voorkomcn dat er aanpassingen in de jaarcijfers moeten plaatsvinden. 'Prefinal
audit procedures' worden in dit onderzoek gebruikt als variabele omdat het
uitvoeren van prefinal audit procedures van invloed kan zijn op de bijdrage van
cijferanalyse tot het signaleren van fouten. De timing, aard en omvang van
gebruiktc controlcprocedures kan namelijk varigren tussen audits waar wel of
geen prefinal audit procedures worden toegepast.
De beschrijvende statistieken geven aan dat de eerder genoemde aspecten van
opgebouwde kennis (namelijk het aantal jaren van de audit-relatie en de
clil'ntspecifleke crvaring van dc audit manager) positief gerelateerd zijn aan de
bijdrage van cijferanalyse in het signaleren van fouten.
De beschrijvende statistieken geven ook aan dat de bijdrage van
cijferanalyse in het signalercn van de fouten niet significant is gerelateerd aan de
risico-inschatting, namelijk van dc controleomgeving en het interne controle
risico. Deze laatste bevinding is consistent met eerder uitgevoerde studies die de
relatie tussen risico analyse en opvolgende controlewerkzaamheden onderzochten. Dc beschrijvende statistieken geven ook aan dat het uitvoeren van
prefinal audit procedures de bijdrage van cijferanalyse tot het signaleren van
loutcn ncgaticl bcinvloedt.
In het resterende deel van hoofdstuk 5 zijn de signaling ratio, de non-signaling
ratio en de non-detection ratio uitgewerkt in relatie tot de onafhankelijke
variabelcn van opgebouwde kennis en risico-inschattingen. De beschrijvende
statistieken geven aan dat in 55% van de onderzochte opdrachten, e£n of meer
fouten met cijferanalyse zijn gesignaleerd. Daarnaast blijken de aspecten van
opgebouwde kennis significant te zijn gerelateerd aan de signaling ratio, terwijl
dit verband tussen de risico-inschattingen en de signaling ratio niet zichtbaar is.
Verdere analyses inzake de non-signaling ratio tonen aan dat in 46% van
de opdrachten de audit manager aangaf dat öön of meerdere fouten die thans
door een andere controlemiddelen waren ontdekt, ontdekt hadden kunnen
worden met cijferanalyse.
In slechts 5 gevallen werd de met cijferanalyse ontdekte fluctuatie niet
direct als een tout onderkend, terwijl deze wel aanwezig was. Deze fout werd in
een latere fase van de controle met een ander controlemiddel alsnog ontdekt. Op
basis van dit onderzoek hlijkt niet dat het starten met representaties van de client
een positief dan wel negatief effect heeft op de effectiviteit van cijferanalyse.
De multivariate analyses in hoofdstuk 6 richten zieh op de twee primaire
onderzoeksvragen met betrekking tot de efficiency van het controleproces. De
multivariate analyses zijn uitgevoerd met een multiple regressiemodel waarbij
de signaling ratio rcspcctievelijk de non-signaling ratio als afhankelijke
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variabelen zijn gebruikt. De opgebouwde kennis en de risico-inschattingen zijn
als onafhankelijke variabeien gebruikt. Prefinal audit procedures zijn gebruikt
als controle variabele.
De resultaten uit de multivariate analyses met betrekking tot de signaling
ratio tonen aan dat deze ratio significant is gcrelatccrd aan hct aantal jaren dat
het accountantskantoor de client kent, aan de clientspecilieke crvaring van do
manager en aan de aanwezigheid van prefinal audit procedures. Mr is een nietsignificante relatie met het interne controle risico en dc kwalitcit van dc
controleomgeving.
De resultaten uit de multivariate analyses met betrekking tot de nonsignaling ratio tonen aan dat deze ratio significant is gerelateerd aan hct aantal
jaren dat het accountantskantoor de client kent, aan de clienlspecilieke crvaring
van de manager en aan de aanwezigheid van prefinal audit procedures. Er is cen
marginaal significante relatie met het interne controle risico en een nietsignificante relatie met de kwaliteit van de controleomgeving.
In hoofdstuk 7 worden de resultaten nader bediscussieerd en zijn mogclijkc
implicaties voor de accountantspraktijk en audit research geschetst. Ten eerste
kan worden gesteld dat de efficiency van het controleproces kan worden
bevorderd als het audit team meer opgebouwde kennis hecll en deze kan
gebruiken in het controleproces. Snelle teamwisselingen kunnen een negatief
effect hebben op de kracht van cijferanalyse. Ten tweede geven de onder/.ocksresultaten aan dat bij opdrachten waarbij de manager lang betrokken is, er nog
steeds mogelijkheden zijn om meer fouten te signaleren met cijferanalyse. Dit
duidt erop dat audit teams er verstandig aan doen om bij de jaarlijkse evaluatie
van de opdracht na te gaan of de aard en omvang van controlestappen in de
opvolgende audit moeten worden aangepast aan de nieuw opgedane kennis.
Uit eerdere veldstudies bleek dat er geen significante relatie was gevonden
tussen risico-inschattingen en de aard en omvang van controleprocedures. De
huidige onderzoeksresultaten met betrekking tot de effecten van risicoinschattingen op het signaleren van fouten door cijferanalyse bevestigen de
uitkomsten van voorgaand onderzoek.
Het in de huidige Studie toegevoegde element van de kwaliteit van de
controleomgeving geeft, ondanks de niet-significante resultaten in de
multivariate analyses, enkele relevante observaties voor de accountants in de
praktijk. Ten eerste blijkt dat de kwaliteit van de controleomgeving een
verklärende factor is voor het aantal ontdekte fouten in een jaarrekening. Ten
tweede bevestigen de huidige empirische resultaten de moeilijkheid van het
vertalen van risico-inschattingen naar de aard en omvang van uit te voeren
controlewerkzaamheden. Accountants wordt daarom aanbevolen de kwaliteit
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van de controleomgeving expliciet te evalueren voordat de verdere controlewerkzaamheden worden uitgcvoerd.
De bevindingen inzake de effectiviteit van cijferanalyse geven niet aan dat
reprcsentaties van de client een negatief effect hebben op het detecteren van
fouten. Hicrbij /ij opgemerkt dat de in het huidige onderzoek opgenomen
analyses een verkennend karakter hebben als gevolg van het ontbreken van
voorgaand veldonderzoek met betrekking tot de effecten van representaties van
de cliönt op de effectiviteit van cijferanalyses. Verdere onderzoeksinspanningen
zijn nood/akelijk om mogelijke positieve en negaticve effecten van het gebruik
van representaties van de client op dc effectiviteit van cijferanalyses te meten.
Accountants wordt aangemoedigd een sceptische houding te (blijven) houden
in/iike de bewijskracht en plausibilitcit van de door de client verstrekte
documentatic en verklaringen. lien adequate documentatie en evaluatie van deze
'evidence' kan tevens de opgcbouwde kennis van huidige en toekomstige leden
van het audit team bevorderen.

