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Al men een teekproef wil toepaen moet het duidelijk zijn hoe
het populatieetand eruitziet. Ook moet duidelijk zijn welke
trekkingmethode men wil toepaen (op geld of op poten). n
al er op geld getrokken gaat worden, zorg dan dat de trekking
plaatvindt op alleen de poitieve edragen! Ander i het
reultaat onjuit.
en accountant controleert een verantwoord edrag van 1 miljoen
euro met een uitvoeringmaterialiteit van 3 procent ij 95 procent
etrouwaarheid. Omdat er geen fouten worden verwacht, i de
toelaatare afwijking ook op 3 procent geteld. ij deze parameter
ehoort een omvang van de geldteekproef van 100 euro'. De
auditoftware die de accountant hanteert, vraagt niet om de
teekproefomvang, maar om het interval, dat hier 10.000 euro
edraagt.
Tot zijn verazing krijgt de accountant geen teekproef van 100 maar
van 140 waarnemingen.
Nadere verkenning van de populatie (die wellicht eter vooraf had
kunnen geeuren...) geeft aan dat het verantwoorde edrag van 1
miljoen een aldo i van poitieve oekingen ten edrage van 1,2
miljoen en correctieoekingen ten edrage van 0,2 miljoen. De
auditoftware heeft ongevraagd getoken op de aolute edragen
en levert daarom 140 waarnemingen uit 1,4 miljoen euro.
Dat lijkt handig (“uit negatieve edragen kan ik niet teken”), maar i
volkomen onjuit.

Poitieve controle
Geldteekproeven op geoekte euro' kunnen alleen een evaluatie
geven over die geoekte euro’ en niet over de euro’ die er niet
tonden. Ze zijn daarom (alleen) ruikaar voor poitieve controle.
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Al het verantwoorde edrag poitief gecontroleerd moet worden,
moeten eventuele correctie daarop negatief gecontroleerd worden.
Om te weten dat er niet te veel etaald i, i het nodig om te weten
dat er niet te weinig i terugetaald. De 0,2 miljoen euro aan
correctie worden door ze aoluut te nemen du in de verkeerde
richting gecontroleerd en zullen waarchijnlijk geen fouten
opleveren.
Het heeft ook geen enkel nut om de teekproef van 140
waarnemingen te controleren en daarmee een uitpraak te doen over
een populatie van 1,4 miljoen euro, want die populatie etaat niet.
r i geen edrag van 1,4 miljoen door de huihouding etaald. r i
1,2 miljoen etaald en 0,2 miljoen terugontvangen zodat er per aldo
1 miljoen i uitgegeven.

Oploing
De mooite oploing i om per tranactie te alderen zodat de
populatie nog maar 1 miljoen euro evat. Daarvoor i nodig dat elke
correctieoeking eenduidig i te koppelen aan één en lecht één
etaling. Door te teken in de aldoedragen i in een keer de
oorpronkelijke etaling op juitheid en de correctie op volledigheid
gecontroleerd.
Al dat niet gaat, dan moet de teekproef op de poitieve edragen
worden getoken. De teekproefomvang wordt dan 120 groot en ij
het vinden van eventuele fouten wordt eert gekeken of die fout al i
gecorrigeerd door in de 0,2 miljoen correctieedragen een paende
match te zoeken. De reterende (niet gekoppelde) correctieedragen
zullen dan alnog op volledigheid moeten worden gecontroleerd.
en geldteekproef op de wel geoekte euro’ i daarij geen
ruikare methode, want we zoeken naar de niet geoekte euro’: de
te lage correctie.
Aoluut nemen, i du iet wat aoluut niet moet!
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Paul van atenurg
Dr. Paul C. van atenurg, Deloitte en lid van de
tuurgroep tatitical Auditing van het Limperg
Intitituut.
Lee alle van Paul van atenurg
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Het nieuwe H-woord: Homogeen?
Vaak horen wij het argument dat teekproeven niet toepaaar zijn omdat de
populatie niet homogeen i. Al we dan doorvragen lijkt dat men dat telt omdat er
een teekproef i onderzocht die fouten leek te evatten van verchillende oort en
oorzaak. "Du de populatie i niet homogeen!", roept men dan. Wat i er dan eigenlijk
aan de hand? 
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22 augutu 2019

Data-anale - een poging om de omen in het o te
zien
In deze ijdrage proeer ik orde te cheppen in het landchap van methoden en
technieken voor data-anale ij de gegevengerichte controle. 
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18 juni 2019

mpoium tatitical Auditing: De fouten razen rond
Op 22 mei 2019 i het twaalfde mpoium tatitical Auditing onder de vlag van het
Limperg Intituut gehouden. Ruim 200 geïntereeerden ezochten dit mpoium
dat al onderwerp had: "Veel afwijkingen verwacht. Wat nu?" 
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21 mei 2019

Floor to Lit ij voorraadopname: eindelijk plek voor
een niet tatitiche teekproef?
om i het latig om de populatie te definiëren of een gechikte (uitvoering)materialiteit te epalen. Michien zijn dat dan redenen om een niet-tatitiche
teekproef te hanteren. De vraag lijft welke concluie er getrokken kan worden uit
een onjuitheid of een omiie. 
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TATITICAL AUDITING (75)

02 mei 2019

aundel tuurgroep tatitical Auditing
De tuurgroep tatitical Auditing maakt de alan op na 25 jaar en undelt eigen
werk van de leden in een eaundel. 
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