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Accountantscontrole met behulp van steekproeven

1.

1)

Doel van de accountantscontrole

accountant belast met de controle van de jaarrekening
wordt een controleplan samengesteld, waarvan de opzet in grote
Door de

lijnen bestaat uit drie onderdelen.
Beoordeling van het stelsel van interne orqanisatie, in het
bijzonder de opzet van de interne controle. Het doorlichten
a.

van de interne organisatie geschiedt veelal met behulp van een
questionnaire, waarbij ter verkrijging van een inzicht in het
systeem van de interne controle gebruik kan worden gemaakt van
procedureteksts.
b.

Controle op de werking van dit

stelsel, hetgeen in de eer-

ste plaats geschiedt door waarneming van administratieve en
interne controlehandelingen en procedures, alsmede hun vastIndien ontoelaatbare lacunes in de interne organisatie worden geconstateerd die niet door aanvullende werkzaamheden van de accountant kunnen worden opgeheven, zal de conlegging.

troleopdracht in het algemeen niet worden aanvaard.
De hier bedoelde controle geschiedt noodzakelijkerwijs met
behulp van steekproeven,

welke gespreid dienen te zijn over

het gehele complex van handelingen

(compliance tests).

Hoewel het in principe mogelijk is deze steekproeven aselect
te nemen, gebeurt dit in de meeste gevallen niet.
Een geheel van steekproeven, waarnemingen ter plaatse, inventarisaties, verband- en totaalcontroles, vergelíjkingen
c.

met budgetten en met voorafgaande periodes
1)

(substantive tests).

Bewerkte samenvatting van de voordracht, gehouden op 5 juni
1975 in de serie B: econometrie, van de economische faculteit te Tilburg. De schrijver dankt de heren Drs. A.C.
Dekkers, Drs. J.J.A. Moors en Drs. P. Slangen voor hun
commentaar op een eerdere versie van deze tekst.

Hierbij

zal de accountant - afhankelijk van de omvang van

het bedrijf nagaan of en zo

ja,

in hoeverre een volledige

positieve detailcontrole van verantwoorde uitgaven noodzakelijk zal

zijn om onder andere hiervan uitgaande controle

op de volledigheid van de jaarrekening toe te passen.

Deze

integrale controle kan in bepaalde gevallen vervangen worden door aselecte steekproeven.
De werkzaamheden genoemd onder b en c dienen tot een gefundeerd oordeel van de accountant over de jaarrekening te
leiden.
In de volgende paragrafen beperken wij

ons

tot die onderde-

len van c waarin met aselecte steekproeven gewerkt kan worden.

Hierbij

kunnen zich situaties voordoen, waarbij de

steekproefcontrole niet alleen betrekking heeft op het materiële aspect
(zie b).

(zie c),

doch ook op het formele aspect

In dergelijke gevallen is er sprake van een dual

purpose test.
Ten aanzien van de methodiek concentreren wij
spraken, waarbij

op grond van steekproefresultaten objecten

worden goedgekeurd of afgekeurd.

Het opstellen van betrouw-

baarheidsintervallen voor fracties
middelden zal

ons op uit-

slechts zijdelings ter

fouten of populatiegesprake komen.

2.

Mogeli~ke typen van keuringen,

gebaseerd op aselecte

steekproeven.
ten aanIn eerste instantie moeten wij onderscheid maken
leiden tot
zien van de consequenties bij afkeuren. Dit kan
weigering of terugverwijzing van het controle-object naar
van de
de opdrachtgever en ~ of aanvullende werkzaamheden
accountant die dan meestal een integraal karakter dragen.
wij
Ten aanzien van het te controleren kenmerk maken

onder-

scheid tussen:
een alternatief

kenmerk;

het onderzochte kenmerk voldoet

niet, bijvoorbeeld een vereiste paraaf is
al dan niet aanwezig, of een post is al dan niet terecht
aan de eis of
opgevoerd;
een variabel kenmerk;

het onderzochte

kenmerk kan allerlei

waarden aannemen, bijvoorbeeld brutowinstpercentages

of

verleende kortingen.
Steekproefkeuringen met betrekking tot variabele kenmerken
blijkt echzijn in principe zeker mogelijk. In de praktijk
de conter in veel gevallen dat de eisen die men stelt aan
moeten
clusies die uit de steekproefresultaten getrokken
moeilijk
worden en de daarvoor vereiste steekproefomvangen
resin overeenstemming zijn te brengen met de toegestane,
pectievelijk mogelijke steekproefomvangen. De meeste toepaskenmerken,
singen betreffen dan ook keuringen op alternatieve
waarop wij in het volgende verder zullen ingaan.
verschillenWij zullen daarbij onderscheid maken tussen twee
de situaties:

controleren op fouten die er in feite
zijn,
gegeven de interne organisatie, in het geheel niet mogen
dat deze fouten
bijvoorbeeld fraudes; wij verwachten ook niet
een steeker zijn, maar als extra zekerheid willen wij nog
A)

situaties waarin wij

proef nemen;
noemen;

wij

zullen dit ~ontroles o

ernstige fouten

4

B)

situaties waarin wij controleren op fouten, die wanneer

zij

in beperkte mate aanwezig zijn,

het geven van een goed-

keurende verklaring niet in de weg behoeven te staan;

zij

geven ons echter een inzicht in de kwaliteit van de interne
controle;

wij

zullen dit controles op accuratessefouten

noemen.
In het laatste geval kunnen wij

nog onderscheid maken tus-

sen situaties waarin het mogelijk en zinvol is, deze fouten
te verbeteren en situaties waarin dit niet mogelijk en~of
niet

zinvol is.

het zogenaamde
Limit-systeem)

Is verbeteren mogelijk en zinvol,
A.O.Q.L.-systeem

dan kan

(- Average Outgoing Quality

vaak met succes worden toegepast.

Wij gaan

hier niet verder op in, maar verwijzen voor een algemene
beschouwing over deze systemen naar bijvoorbeeld [3],
hoofdstuk
Wij

9.

beperken ons dus tot de keuring op alternatieve kenmer-

ken en maken daarbij onderscheid tussen controles op ernstige fouten en controles op accuratessefouten, die wanneer wij
ze vinden niet

(noodzakelijk)

instantie zullen wij beide
in de paragrafen 3 en 4.

verbeterd worden.

In eerste

situaties afzonderlijk beschouwen

5

3.

Controle op ernstige fouten

inkoopWanneer men een populatie van N posten, bijvoorbeeld
ernstige
fakturen of debiteurensaldi moet onderzoeken op
nemen
fouten, dan ligt het het meest voor de hand bij het
posten.
van de steekproef uit te gaan van het totaal van N
het aanBij de accountantscontrole is men echter behalve in
bedrag
tal posten met fouten vooral geínteresseerd in het
kan zich
dat met eventueel gemaakte fouten is gemoeid. Men
bedragen
situaties indenken van populaties waarin slechts
bijvoorbeeld
voorkomen, die weinig van elkaar verschillen,
contributies, waardoor het mogelijk is op grond van uitsprabevredigende uitken over aantallen posten met fouten, ook
fouten die daarspraken af te leiden omtrent de bedragen aan
niet het gemee gemoeid zijn. In het algemeen is dit echter
biedt in
val. Ook het nemen van gelede postensteekproeven
de praktijk
het algemeen geen uitkomst omdat men bij de in
realiseerbare steekproefomvangen tot te grove uitspraken
komt.
1961 door A.
Een oplossing voor dit controleprobleem is in
van N
van Heerden gegeven (5]. Deze beschouwt een populatie
als
posten waarvoor in het totaal een bedrag T is opgevoerd
genomen
een populatie van T guldens waaruit de steekproef
moet worden. Deze aanpak is verantwoord bij positieve controles, dat zijn controles, waarbij men mag onderstellen, dat
alle te controleren guldens zeker zijn verantwoord, maar
een aanwaarbij het wel zo kan zijn dat er van de T guldens
het contal ten onrechte is opgevoerd. In het bijzonder bij
vruchtbaar
troleren op ernstige fouten is deze aanpak zeer
gebleken. Later is de methode ook door anderen beschreven,
zie bijvoorbeeld ( 1] .
fractie
Men kan bij deze methode als volgt redeneren. Noem de
ten onrechte opgevoerde guldens p. Aangezien het om ernstige
is strikt genomer, alleen de waarde p- o aanvaardMocht p echter ~ o zijn, dan eisen wij dat de kans

fouten gaat
baar.
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geen enkele foute gulden in de steekproef aan te treffen erg
klein is, wanneer p een waarde ~
eisen wij

dat de kans

S (P)

So

~

voor

Preciezer gesteld,

geen enkele foute gulden in de

S(p)

steekproef aan te treffen ~

(1)

pl bezit.

So bedraagt voor p~

pl, of

p ~ pl.

een steekproef zonder teruglegging van de omvang n,

Nemen wij
dan is

(T-pT )
(2)

R(p)

-

T

.

(n)

welke kans voor n

zeer goed benaderd wordt door

~~ T

(3)

Voorwaarde

(4)

(1)

houdt dan in,

(1-p)n ~

so

dat moet zijn voldaan aan

voor p? pl.

Hieruit volgt dat moet gelden
(5)
Bij

log
log

n ~

so
(1-p
1

.

gegeven waarden van So en pl

steekproef dus bepaald.

is de omvang van de nemen

Waarden van n voor relevante waarden

zijn verschillende malen gepubliceerd,

van So en pl

zie

onder andere [ 6~ .
Statistisch gezien komt de beschreven procedure er op neer
dat men de nulhypothese
( 6)

Ho

:

p- po - o

toetst tegen de alternatieve hypothese

(7)

H1

Het bij

-

P ? P1

.

deze toets behorende kritieke gebied,

dat zijn de

steekproefuitkomsten waarbij men de nulhypothese verwerpt,
bestaat uit alle uitkomsten met één of ineer fouten.
Bij deze toetsing, dit onderzoek definiëren wij
twee typen fouten: wij kunnen Ho verwerpen,
is

(fout van de eerste soort)

terwijl H1

juist is

en wij

de volgende

terwijl Ho

kunnen Ho aanvaarden,
In tabel I

(fout van de tweede soort).

is dit in een overzicht weergegeven.

juist

Deze definities houden

in dat wanneer p ligt tussen po en pl noch Ho verwerpen,
Tabel I
Mogelijke resultaten bij

een steekproefsQewijze toetsing
Ho aanvaarden

Ho verwerpen
H o juist
H1

juist

fout eerste soort

terecht

terecht

fout tweede soort

noch Ho aanvaarden als een fout gezien wordt. De kans op een
fout van de eerste soort geven wij aan met a(p), die op een
fout van de tweede

soort met

S(p);

a(p)

definiëerd voor Ho respectievelijk H1.
(7)

beschreven toets bedraagt a(o)

en S(p)

zijn dus ge-

Bij de door

- o en

S(p)

(6)

en

-(1-p)n.

Hoewel de procedure recht toe recht aan lijkt moeten er
toch nog verschillende vragen worden beantwoord.
In de eerste plaats kan men opmerken dat in de bovenstaande
afleiding het kostenaspect niet

is betrokken,

terwijl de

keuze van n toch gebaseerd moet zijn op het afwegen van
voor- en nadelen van een al dan niet grotere steekproefomvang. Van Heerden [5] maakt zelf een afweging, die op
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het volgende neerkomt.
Laten de controlekosten per post k bedragen, dan zijn de totale controlekosten bij een steekproef van de omvang n gelijk
Tegenover deze controlekosten staat de kans dat een
te hoog opgevoerd bedrag niet wordt ontdekt. Is de fractie
teveel opgevoerde guldens gelijk aan p, dan is de kans hieraan k n.

van in een steekproef van de omvang n niets te zien gelijk
aan (1-p)n. De schade die wij lijden wanneer er niets wordt
gezien hangt af van p en bedraagt S(p).
is dus bij

De verwachte schade

gegeven p en een steekproef van de omvang n ge-

lijk aan
(1-p) n

S (P) -

De waarde van p is echter niet bekend en daarom neemt van
Heerden aan dat het een stochastische grootheid is met een
a priori verdelingsfunctie G(p). De verwachting R van het
totale risico, dus van kosten en schadeverwachtingen tezamen bedraagt dan

(8)

R-

I~

(1-P)n S(P)

dG(P)

} k n.

meestal onbekend zijn, maar men kan wel het
maximum RM van R over alle mogelijke a priori verdelingsfuncties G(p) berekenen. Men vindt dan
Nu zal G(p)

RM - max :R -(1-P1„I)n S(PM) } kn. wanneer pM de waarde
G(p)
(1-p)n S(p) het maximum
p
is
waarv~nr
van
bereikt. Een bekende methode om n te bepalen is n zodanig
kiezen dat Rr,~ minimaal wordt. Men minimaliseert dan het
(g)

totale risico in de meest ongunstige situatie, een methode
die bekend staat onder de naam minimaxmethode. Om n uit te
kunnen rekenen moet echter eerst S(p)

"het "nut" van het vinden van een fout
de accountantscontrole is (maximaal) gelijk aan het

Van Heerden
bij

gespecificeerd worden.

stelt:

bedrag van die fout"
S(p)

(10)

(zie [5], blz.

468),

en kiest daarom

- p T.

Voor deze functie S(p)

is pM en geldt
nfl
n

(11)

RM -

(1

-

nfl)

'

nfl

} k n.

De waarde van n die RM minimaliseert is hetzij
gehele waarde van n ~ v,
~ v,

de grootste

hetzij de kleinste gehele waarde

waarin

V -

T
ke

(vergelijk [ 6] ),

(12)

nopt ~

}

1
4

-

1
2,

of in goede benadering

'ke

.

Voor de interne controle lijkt de bovenstaande redenering,
afgezien wellicht van de vorm
dedigen:

(10)

voor S(p),

goed te ver-

men weegt dan inderdaad de controlekosten af tegen

de schaden die het niet ontdekken van fouten met zich meebrengt.
Voor de accountantscontrole
voeren.

zijn er twee bezwaren aan te

In de eerste plaats wor.dt er bij de bovenstaande

methode om n te bepalen geen rekening gehouden met de bevindingen in de eerste en de tweede fase van de controle;

in

een andere versie van deze methode doet van Heerden dit
echter wel,
teler:

zie paragraaf

6.

Het tweede bezwaar

is fundamen-

er worden niet vergelijkbare kosten en schadever-

wachtingen opgeteld.

Immers de controlekosten k n worden

uiteindelijk door de gecontroleerde betaald,

waarbij

het

niet ontdekken van fouten weliswaar ten nadele van het bedrijf kan zijn, maar ook ten nadele van de accountant kan
werken.

Bovendien is het zo dat een niet ontdekte

fout

- 10 -

gelijk aan p T voor het bedrijf nog niet behoeft te betekenen dat er ook een schade p T geleden wordt, terwijl voor
de accountant geldt dat, ook al zou een door de accountant
niet ontdekte fout p T later toch opgemerkt worden,

dit tot

nu toe nog niet betekent dat de accountant dan ook een bedrag p T moet betalen. Daar in het geval van externe controles derhalve onvergelijkbare grootheden worden opgeteld is
de beschreven wijze om n via de minimaxmethode te berekenen
hier niet te verdedigen. Het is

zelfs zo dat iedere beslis-

singstheoretische wijze om n te bepalen in dit geval vanwege
de genoemde

argumenten zonder betekenis

lijkt.

Hierin zou

hoogstens wijziging kunnen komen wanneer het mogelijk werd
de voor- en nadelen van niet ontdekte ernstige fouten te
wegen vanuit een maatschappelijk gezichtspunt.

Wij

keren

daarom terug naar de oorspronkelijke formulering waarin wij
uitgaan van gegeven waarden van So en pl. Er blijven dan
nog drie vragen ter beantwoording over,

te weten:

gegeven waarden van So en pl de besproken steekproef
- een steekproef inet vaste omvang van n aselecte trekkingen is bij

de beste,
hoe bepalen wij

So, mede gezien de relaties tussen de derde

fase van het controleprogramma en de eerste en de tweede
fase,
en
hoe bepalen wij

pl?

De eerste vraag zal worden besproken in paragraaf 5. Hoewel
het in principe moeilijk te verdedigen valt de bepaling van
go en pl van elkaar te scheiden,
beperken tot de bepaling van

~o

zullen wij

ons hier toch

(in paragraaf 6)

en de be-

paling van pl buiten beschouwing laten, mede gezien de nog
zeer summiere theorie die hierover bestaat.

- 11 -

4.

Controle op accuratessefouten.

Accuratessefouten hebben wij
mochten zij

omschreven als

fouten,

die,

in beperkte mate aanwezig zijn een goedkeurende

verklaring niet

in de weg behoeven te staan,

maar die ons

wel inzicht geven in de kwaliteit van de administratie.
Noemen wij

de fractie fouten

populatie van posten,

in de populatie

(gezien als

of als populatie van guldens)

weer p,

dan zou men kunnen stellen dat waarden van p ~ po nog aanvaardbaar zijn,
baar.

doch waarden van p?
P1 (pl '- po) onaanvaardStatistisch gezien betekent dit dat wij de nulhypothese

(13)

Ho

'

p `- po

toetsen tegen de alternatieve hypothese
(7)

H1

:

p ~ pl

(pl ? po).

Evenals in paragraaf 3 behoort ook hier een deel van de parameterruimte van p,
tot H1.

het interval o ~

Een fout van de eerste soort

terwijl Ho juist is
verwerpen terwijl H1

p ~

l,

noch tot Ho,

is weer Ho verwerpen,

en een fout van de tweede
juist is.

zijn gedefinieerd voor p ~

De kansen a(p)

po

noch

soort Ho niet
en s(p)

hierop

respectievelijk p? pl.

Als eisen kan men voorwaarden aan de waarden van deze kansen
stellen,
(14)

bijvoorbeeld kan men verlangen
a(p)

~ ao voor P`
po

S(P)

~

en
(15)

So voor p~

pl

,

waarin ao en So gegeven getállen zijn.

Bij gegeven waarden van

po' pl' ao en so kan dan berekend worden hoe groot de steekproefomvang n tenminste moet zijn om aan (14) en (15) te voldoen en bovendien kan men aangeven voor welke waarden van de
steekproefuitkomsten men Ho moet verwerpen en voor welke
waarden men Ho moet aanvaarder.

- 12 -

Hoewel deze vorm

van steekproefkeuring statistisch gezien

geen moeilijkheden oplevert en er ook situaties zijn, zoals
de controle op het al dan niet aanwezig zijn van paragrafen,
waarin de methode controletechnisch gezien aantrekkelijk lijkt,
wordt deze methode in de praktijk tot nu toe vrijwel niet toegepast.
6 zal blijken dat het bij de in de vorige paragraaf beschreven methode erg moeilijk is om op een min of
meer objectieve wijze de waarde van so vast te stellen. AanIn paragraaf

de boven beschreven procedure noodzakelijk is
om vier grootheden te bepalen, kan hierin een reden gelegen
zijn van het slechts zeer beperkte gebruik van de methode
gezien het bij

bij de accountantscontrole.

Men kan de moeilijkheden gedeel-

een te nemen steekproef uit een
onderdeel van de administratie de steekproefomvang te berekenen op grond van de voor ernstige fouten gestelde criteria en
telijk omzeilen door bij

dan ten aanzien van accuratessefouten de methode van de betrouwbaarheidsintervallen gebruiken. Bij deze methode houdt
men rekening met het feit dat~in de steekproef gevonden
fractie fouten niet gelijk behoeft te zijn aan de fractie
fouten in de populatie.

Uit de in de steekproef gevonden

fractie fouten kan men dan een betrouwbaarheidsbovengrens
f
berekenen voor p met de eigenschap dat deze behoudens
r
ligt boven de werkelijke
een onbetrouwbaarheidsdrempel a
r
fractie p in de populatie. Een grond van willekeur blijft
de te kiezen onbetrouwbaarheidsdrempel, doch wat dit betreft
zou men zich aan kunnen sluiten bij de zeer algemeen gebruikte waarden van 1~,

respectievelijk 5~.

- 13 -

5.

Welk type steekproefsysteem?

is voor de controle op ernstige fouten een
systeem beschreven van een ongelede guldensteekproef inet
vaste omvang. Dit betekende een steekproef inet een van te
In paragraaf

3

voren vastgestelde omvang n uit de gehele populatie van T
guldens. Naast dit type steekproef bestaan er echter onder
dubbele steekproeven en sequente

andere gelede steekproeven,

zullen in deze paragraaf nagaan of één van
deze systemen de voorkeur verdient boven het in paragraaf 3
behandelde. Daarbij gaan wij er van uit dat de waarde so
steekproeven.

Wij

evenals het bedrag F- pl T aan eventuele fouten waarvan men
in de steekproef behoudens een kans So tenminste iets wil
zien,

reeds zijn vastgelegd.

De eenvoudigste gelede steekproef is een steekproef waarbij
men de posten groter dan of gelijk aan een bedrag van f xo volledig controleert en een guldenssteekproef neemt uit de~
posten met bedragen ~

f xo~-.

Dit systeem spreekt intuítief

aan en helpt vooral bij populaties met een scheve verdeling
van de omvang van de posten aanzienlijk bij het verminderen
van het totale aantal te controleren posten. Immers, doordat
ten gevolge van het controleren van alle grote posten het
totaalbedrag To van de kleine posten waaruit de steekproef
genomen wordt, afneemt, is het quotiënt T groter dan T,
waardoor men volgens formule
proefomvang kan volstaan.

(5)

met een o kleinere steek-

In veel gevallen

is deze vermindering groter dan het aantal posten ? f xo , dat men volledig moet controleren. Het is in principe mogelijk een optimale waarde van xo af te leiden, doch meestal
heeft dit weinig zin omdat het minimum als functie van xo
Beter kan men dan ook xo op grond van controletechnische overwegingen bepalen, mits men xo maar niet exerg vlak is.

treem laag of ext~eem hoog kiest.
is uiteraard het onderscheiden van meer dan
twee lagen en dan naar verhouding grotere posten steekproeven
Een volgende stap

- ~4

nemen in de lagen met grotere posten.
dit tot elegante

formules leiden,

Wiskundig gezien kan

zie bijvoorbeeld ElU].

De

iets grotere besparingen wegen echter bij de accountantscontrole niet op tegen de grotere gecompliceerdheid van de
systemen.

In het vervolg zullen wij

er dan ook van uit gaan

dat de steekproef aselect genomen wordt uit het totaalbedrag
T van alle posten,of uít het totaalbedrag To van alle posten
met bedragen ~

f xo -,

zonder dit echter expliciet te ver-

melden.
Steekproeven met vaste omvang,
guente
Wij

dubbele steekproeven of se-

steekproeven?

gaan weer uit van de algemene toets

(13)

Ho

'

p `- po

H1

:

p ~

tegen
(7)

pl

(pl ~ Po)

en kansen op fouten van de eerste en tweede
a(p)

respectievelijk

s(p)

soort die met

worden aangegeven.

Noemen wij

kans Ho te accepteren de goedkeurkans en geven wij
aan met Q(p),

dan zou men wensen dat Q(p)

geschetste verloop heeft, namelijk

4 (P) -

1 voor p ~ p
o
(, o voor p ~ pl

het

de

deze

in figuur 1

-

15 -

Q (p~~
1

0

f iguur

1

Het gewenste verloop van de goedkeurkans Q(p)
Men kan deze vorm willekeurig dicht benaderen door n voldoende
groot te kiezen,

doch het gaat er juist om een verantwoord

oordeel te geven met behulp van zo weinig mogelijk controlewerk.

Daarom moet de beschreven steekproef inet vaste omvang

vergeleken worden met andere mogelijke steekproefsystemen.
De meest bekende alternatieven zijn de dubbele steekproef en
de

sequente steekproef.

Bij

het eerst genoemde systeem ver-

richt men eerst nl waarnemingen,

keurt dan goed of af,

of

beslist nog eens n2 waarnemingen te verrichten en keurt dan
goed of af op grond van de resultaten bij de nl
nemingen.

t n2 waar-

Gebruikt men een sequent systeem, dan beslist men

in principe na iedere waarneming tot goedkeuren,
verrichten van nog een nieuwe waarneming.

of tot het

De merites van de

drie genoemde steekproefsystemen kunnen op de volgende wijze
worden vergeleken.
Wij

stellen aan het toe te passen steekproefschema weer de

eisen

(14)
en

a(P)

~ ao

voor p ~ po

- i6 -

(15)

S(P)

~

voor p~ pl .

So

Het totale aantal te verrichten waarnemingen is bij een
steekproef inet vaste omvang een te berekenen getal n, bij
sequente steekproeven is

dubbele of

stochastische grootheid n geworden.
mogelijke steekproefschema's die aan

dit aantal echter een
Wanneer wij daarom alle
(14)

en

(15)

voldoen

willen vergelijken ten aanzien van het aantal te verrichten
waarnemingen, dan doen wij dit aan de hand van de verwachting

n van n.

Deze verwachting hangt niet alleen af van

het gekozen steekproefschema S,

wij brengen dit tot uitdrukking

fouten p in de populatie;
door te schrijven ~s

doch ook van de fractie

(n;p).

Een toets S~ noemt men de

uniform meest efficiënte toets van Ho tegen H1 wanneer voor
alle mogelijke toetsen (steekproefschema's) S die voldoen
(14 )

aan
(16)

en

(15 )

min
S

;s

geldt

(n;p)

-

~(n;p)

J

voor o ~ p ~

1.

2)

S

Ghosh heeft een boek geschreven waarin onder andere wordt
nagegaan voor welke toetsingsproblemen er uniform meest
efficiënte toetsen bestaan [4].

Dit blijkt bijvoorbeeld

het geval te zijn voor de hier beschouwde toets

(13)

tegen

(7) .
Wij beginnen met de vergelijking van de drie genoemde
typen steekproeven - vaste omvang, dubbele en sequente voor het bijzondere geval
( 6)

Ho

:

van de toets

p- po - o

tegen

2)

Wiskundig gezien is deze definitie niet volledig exact,
noch algemeen; zie voor een exacte definitie [4], b1z.49.

(7)

H1

:

p ? pl

(pl ? o) .

Voor deze toets kan men bewijzen dat voor a(o) - o, iedere
So tussen o en 1 en iedere pl tussen o en 1, de uniform
toets de zogenaamde

meest efficiënte
procedure" C is

([4], blz.

106-107).

"curtailed samplin~
Wij

zullen dit de ver-

korte steekproefinethode noemen. Men verricht hierbij

sequent

trekkingen, verwerpt Ho zodra er één fout gevonden is - en
stopt dan de trekkingen - en accepteert Ho wanneer de eerste
no trekkingen allemaal goede resultaten hebben opgeleverd,
waarbij no het kleinste gehele getal

~

log
log

Wij

zien dat no door dezelfde formule

(5)

So

is.

(1-pl)

bepaald wordt als

de waarde van n in het eerste deel van paragraaf 3. Vinden
wij geen fouten, dan verrichten wij in beide gevallen dus.
evenveel waarnemingen~controles.

De verwachting van het aan-

tal te verrichten waarnemingen bedraagt bij

de verkorte

steekproefinethode echter niet no, maar
(17)

~-~c

(n

;

p)

- 1 -

een funktie die voor p-

(1-p)no
P

~

1 de waarde

1

aanneemt en dan voor

afnemende waarden van p stijgt tot no voor p- o.
een controle op ernstige fouten beschreven als
een controle op fouten waarvan wij niet verwachten dat ze
voorkomen. Dit betekent dat bij deze controles p in het algeNu hebben wij

meen gelijk aan o zal
geleken met de

zijn en dan levert deze methode,

ver-

steekproef inet vaste omvang dus geen bespa-

ringen op in het aantal controles.
verbonden doordat men bij

Wel

zijn er nadelen aan

sequente steekproeven pas

aan het

jaar met de controle kan beginnen, hetgeen
men in veel gevallen niet wenst te doen. Maar ook in die gevallen waarin men eerst aan het einde van het jaar gaat controleren zijn sequente steekproeven lastiger te nemen dan
einde van het

steekproeven met vaste omvàng omdat men voortdurend in de
administratie heen en weer springt en deze niet systematisch
kan doorlopen.

functie

c(n

;

p)

wel snel

Terzijde merken wij

op dat de

daalt als p~

zo geldt bijvoorbeeld voor no - 459 dat

o is;

~

(n ; o, ol) ~ 99 is.
c
Wat de dubbele steekproef betreft zijn zowel de voordelen
als de nadelen kleiner dan bij de verkorte steekproefinethode.
Aangezien echter bij de verkorte steekproefinethode de voordelen in de hier beschouwde situatie reeds te verwaarlozen
waren,

heeft

het geen zin de dubbele steekproef te hanteren

in plaats van de steekproef inet vaste omvang.
De conclusie

luid t dan ook dat voor controles op ernstige

fouten de steekproef inet een van te voren vastqestelde omvang de voorkeur verdient.
Keren wij

nu terug tot de algermene toets

Ho

'

p ~ po

H1

.

p '- p 1

(pl

'- po) '

In paragraaf 4 hebben wij gezien dat deze toets in principe
gebruikt zou kunnen worden in situaties waarin controles
op accuratessefouten plaatsvinden,
weinig wordt toegepast.
suggereerden,
geval

doch dat deze procedure

Hoewel wij daar een andere werkwijze

zullen wij volledigheidshalve ook voor dit

andere steekproefsystemen bekijken dan de steekproef

met vaste omvang.
De uniform meest efficiënte steekproefprocedure is de "sequential probability ratio test", of kortweg 5PRT (zie [4],
Hierbij beslist men na elke waarneming of
men a) Ho zal accepteren, b) Ho zal verwerpen, of c) nog
een waarneming zal verrichten. Preciezer geformuleerd houdt
de SPRT S(an, bn) in dat men Ho aanvaardt wanneer het aantal
blz.

107-108).

fouten na n waarnemingen ~

an is,

Ho verwerpt wanneer dit

- 19 -

dit aanbn is en nog een waarneming verricht indien
dan
tal ligt tussen an en bn. Zijn po, pl, ao en Ro gegeven,
zijn
kunnen an en bn worden berekend. In goede benadering
aantal ~

deze gelijk aan
S
1-po
} n log 1-P
1-a
g
o
1
an - p
1-po
log
f
log P1
1-P
l0

(18)

0

1

en
log

(19 )

1-S
a o

0
p
1
Po

bn log

vergelijk'[4]

t n

, blz.

kan men vinden in [4],

log

f

107.

log

1-Po
1-P

1
1-po
1-P1

De exacte berekening van an en bn

blz.

148-154.

waarnemingen
De verwachting van het aantal te verrichten
hangt ook hier af van de fractie fouten p in de populatie.
is, bereikt
De ongunstigste waarde wordt, wanneer Ho juist
Deze waarvoor p- po en wanneer H1 juist is voor p- pl .
den n(po) en n(pl) zijn in goede benadering respectievelijk
ao log

1-s
a o}(1-ao)
0

po log

P
P1
0

(1-So)

log

p
pl log P1
0

-(1-po)

1-S
a o}

log

So
1-a

0

1-po
log 1-pl

~o
So

log

1-a

-(1-P1)

log

1-po
1-pl

0

0
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Uit

(18)

volgt verder dat het kleinste aantal waarnemingen

(- n
), waarbij men Ho kan aanvaarden het kleinste gernin
hele getal, groter of gelijk aan
log
(22)
log

so
1-ao
1-Po
1-pl

Men aanvaardt dan Ho, wanneer er bij deze nmin waarnemingen geen enkele fout voorkomt.
is.

Hoewel de SPRT de uniform meest efficiënte toets is, blijven
de bezwaren voor de accountantscontrole dat de waarnemingen
één voor één verricht moeten worden en dat men pas kan gaan
controleren wanneer de populatie in zijn geheel aanwezig is.
Ook hier geldt weer dat de dubbele steekproef enerzijds minder besparingen oplevert, maar dat anderzijds de bezwaren
ook minder groot

zijn dan bij de sequente steekproef.

Of inen ondanks de bezwaren,
voorgaande alinea,

genoemd

in paragraaf

4

en in de

toch de voorkeur zal geven aan dubbele

of sequente steekproeven,

wordt bepaald door de mogelijke

besparingen in het aantal te verrichten controles. Hoe groot
deze zijn hangt weer af van de fracties fouten in de te conDe Statistical Research Group van de
Columbia University heeft berekend dat voor fracties fouten
p tot ongeveer 0,05 de besparingen liggen in de orde van
troleren populaties.

grootte van 25~ wanneer men dubbele steekproeven neemt in
plaats van steekproeven met vaste omvang; voor sequente
steekproeven ligt de besparing in de orde van 40~
blz.

102).

(zie [71,

- 21 -

6.

De keuze van ~o.

hebben reeds opgemerkt dat de hoeveelheid controlewerk
in de derde fase wordt beínvloed door hetgeen is geconstateerd in de eerste en in de tweede fase. Bij de in paragraaf

Wij

3 opgebouwde redenering kan dit door de keuze van So. In
deze paragraaf zullen wij naast deze relatie ook nagaan op
welke andere wijzen men getracht heeft dit verband te leggen.
Volledigheidshalve vermelden wij eerst de wijze waarop van
Heerden dit doet [5].
de eerste en in de

Stel dat wij

op grond van het werk

in

tweede fase tot de conclusíe gekomen zijn

dat de kans op het voorkomen van fouten gelijk is aan C.
Wij verwerken dit door in formule (9) de verdelingsfuncties
G(p)

te beperken tot de klasse
1-C

(23)

G(p)

waarin H(p)

voor p - o

C.H(p)

voor p ~

o

een willekeurige verdelingsfunctie

is. Toepas-

sing van de minimaxmethode leidt dan tot
(24)

n ~
opt,

J T~
ke

in plaats van formule

(12).

Wij gaan niet verder op deze

formule in omdat de bezwaren,

aangevoerd tegen de

in para-

graaf 3 vermelde redenering van Van Heerden in het geval van
externe controles, hier evenzeer van toepassing zijn.
Een andere aanpak is afkomstig van het American Institute
of Certified Public Accountants [9]. Daar legt men het verband door de keuze van het betrouwbaarheidsniveau in de derde
lagere eisen naarmate de bevindingen
fase; men stelt hieraan
in de eerste en tweede fase beter zijn. Zelfs stelt men voor
dit betrouwbaarheidsniveau met behulp van een formule te berekenen,

te weten

- 22 -

(25)

S -

1 -

1 - C

'

waarin
S- de betrouwbaarheid van de toetsen in de derde
fase
R- de gecombineerde betrouwbaarheid die uiteindelijk uit het gehele controlewerk moet voortkomen
C- het vertrouwen,

toegekend aan de interne con-

trole en aan andere controlemaatregelen;
blz.

276.

De symbolen hebben hier

vergelijk [9],

appendix B,

niet de elders

in dit rapport gebruikte betekenis. De formule

kan herschreven worden tot
(26)

1 - R -

(1

- C)

(1 - S) ,

waarna de interpretatie luidt:

de

"kans" dat men een popula-

tie die niet aan de eisen voldoet uiteindelijk goedkeurt on(de "kans" dat de populatie niet aan de eisen voldoet
controledanks de geconstateerde interne controle en andere
maatregelen) x(de kans dat men in de steekproef niets ziet).
Hoewel deze gedachtengang wellicht intuïtief aanspreekt,
moet deze toch verworpen worden, omdat:
op
het gebruikelijke vermenigvuldigen van kansen berust
C
onderling onafhankelijke toevalsprocessen terwijl hier 11)

en 1- R geen kansen zijn maar subjectief bepaalde waarde
oordelen; men vermenigvuldigt derhalve ongelijksoortige
grootheden

1- C en 1- S;

men stelt dat het werk in de fasen 1) en 2) nooit mag leiden tot het overslaan van fase 3) (zie [9], blz. 255 en ap2)

pendix B,

blz.

275),

hetgeen volgens

formule

(25)

impliceert

dan aan
dat men aan R a priori hogere waarden moet toekennen
C;
steekde formule leiden kan tot betrouwbaarheden voor de
proefresultaten van bijvoorbeeld 0,50, hetgeen naar
3)

-23-

Nederlandse controlemaatstaven moeilijk aanvaardbaar

is.

Een derde poging om de relatie tussen de eerste twee fasen
en de derde te kwantificeren berust op het gebruik van
Ba esiaanse methoden. Bij deze methoden gaat men er van uit
dat detPOnderzoeken grootheid een kansverdeling bezit, de
kansverdeling. In ons geval betekent
zogenaamde a priori
dit dat de fractie fouten in de populatie p stochastisch is
met een verdelingsfunctie G(p). Men neemt nu een steekproef
en berekent uitgaande van de a priori verdeling en de steekproefresultaten een nieuwe kansverdeling van ~ uit, de zogenaamde a posteriori verdeling, met behulp van de regel
van Bayes.
Toepassing van de Bayesiaanse methode op de accountantscontrole impliceert dat men aanneemt dat de gegevens, gevonden
stellen
in de eerste en de tweede fase de accountant in staat
de verdelingsfunctie G(p) te specificeren. Zijn de aan het
dus
uiteindelijk te geven oordeel te stellen eisen bekend,
voldoen, dan
de eisen waaraan de a posterioriverdeling moet
Eén
kan men de hiervoor nodige steekproefomvang n schatten.
en ander is onder andere uitgewerkt door K.A. Smith [8].
Wiskundig gezien levert deze methode weinig moeilijkheden op;
[6].
de formules zijn eenvoudig af te leiden, zie bijvoorbeeld
in de specificatie van G(p). Laat
bepaalde
men G(p) door de individuele accountant voor een
controle schatten, dan haalt men het subjectieve element van
de klassieke "eenvoudige steekproef", waarbij men lukraak
De grote moeilijkheid ligt

een willekeurig aantal posten controleert, terug. Men krijgt
dan een kleinere steekproef door een deel van de objectiviteit op te offeren.
Een meer bevredigende oplossing zou kunnen worden verkregen
wanneer verschillende accountants op grond van de beschrijving van de resultaten in de eerste twee fasen eenzelfde
verdelingsfunctie G(p) af konden leiden. J.C. Corless [ 21
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heeft een onderzoek in deze ríchting gedaan.
twee controlesituaties en stuurde die naar

Hij beschreef

88 accountants

met een aantal vragen om een indruk omtrent G(p)
werven.

De conclusies van het onderzoek zijn vrij

en luiden onder andere
that

te ver-

(zie [2],

there were substantial

some auditors
tributions.

blz.

565):

negatief

"It was

found

inconsistencies in the way

specífied information about the prior dis-

These inconsistencies and the variability

among the prior distributions indicate that at least some
of these dístributions do not accurately reflect the
auditors'

beliefs

about audit populations. Therefore it is

concluded that auditors

should proceed with caution in re-

lying on their prior distributions".

Verder bleek ook dat

de opgegeven verdelingen afhingen van het type cliënten
dat de desbetreffende accountant had.

Zolang het niet moge-

lijk is de a priori verdelingsfuncties G(p)

op een min of

meer consistente wijze uit de bevindingen in de eerste en
tweede fase af te leiden,

is de voorkeur díe Smith geeft

aan de Bayesiaanse methode boven het variëren van de betrouwbaarheden als functïe van de resultaten van het voorafgaande onderzoek dan ook niet te verdedigen.
Ten aanzien van de in paragraaf 3 beschreven methode betekent dit dat men de conclusies uit de eerste en de tweede
fase nog het best tot uitdrukking kan brengen door So te
varíëren,

ook al

ís de keus van ~o een subjectieve keuze

van de accountant, maar dan wel als deskundíge.

Men zou

dan ~o kunnen variëren van bijvoorbeeld l~ in die gevallen
waarin de interne controle

zwak

is tot 5g

waarin de interne controle

sterk is.

in die gevallen

A1 het verdere gereken

verbergt eerder de onwetendheid en subjectiviteit dan dat
het leidt tot meer betrouwbare resultaten.

- 25 -

7.

Conclusies

1.

Praktijkervaring en literatuuronderzoek leren dat aselecte steekproeven in de eerste plaats van nut zijn bij
controles op alternatieve kenmerken.

De meest voorkomen-

de toepassingen hebben dan betrekking op ernstige fouten.
2.

De steekproef inet vaste omvang verdient hierbij

de voor-

rang boven dubbele en sequente steekproeven.
3.

Het is bij

scheve frequentieverdelingen van de omvang

van de posten zinvol een grens xo in te voeren, waarboven de posten volledig worden gecontroleerd en waaronder men een steekproef neemt.
4.

De omvang van de
(5)

steekproef kan het beste met formule

worden berekend, waarbij

de geconstateerde kwali-

teit van de interne controle wordt verdisconteerd door
de subjectieve keuze van so.
5.

Ten aanzien van accuratessefouten kunnen op grond van
de steekproefgegevens betrouwbaarheidsbovengrenzen
worden berekend.
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