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ijna vijftien jaar na de introductie van de egrippen
uitvoeringmaterialiteit en toelaatare afwijking i er nog teed
onduidelijkheid over de toepaing. Maar, naar analogie van
Johan Cruijff: al je het napt i het impel. Het enige dat er voor
nodig i, i een klein tukje aeiaane tatitiek.
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De ai: het verkeerlicht
Daar gaat-ie dan: ondertaand plaatje i een evaluatie van het
foutedrag in
een populatie. Op de horizontale a taat dat onekende edrag,
verticaal taat
de kanverdeling.
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De verticale rode lijn geeft de plek aan van de geprojecteerde fout, de
meet waarchijnlijke uitkomt voor het foutedrag ij integrale
controle, en de verticale grijze lijn geeft aan waar de maximale fout
ligt. Al recht van de grijze lijn een oppervlakje van vijf procent ligt,
i het de 95 procent etrouware maximale fout. De rol van de
geprojecteerde en maximale fout in de evaluatie i te vergelijken met
een verkeerlicht:

Vacature
Zoek vacature

Powered 





Contact

Thema' 



Groen: de maximale fout voldoet aan de norm. Goedkeuren, en de
geprojecteerde fout ter correctie voorleggen. Zie verder tandaard 450,
8.
Oranje: de maximale fout voldoet niet aan de norm maar na correctie
van de geprojecteerde fout wel. Goedkeuren mit de geprojecteerde
fout wordt gecorrigeerd. Zie ook tandaard 540, A94 (waar ook al
wordt verklapt wat de norm i).
Rood: ook na eventuele correctie voor de geprojecteerde fout lijft de
maximale fout oven de norm. De controle i niet toereikend voor een
oordeel en de werkzaamheden moeten worden uitgereid.

De te hanteren norm i de uitvoeringmaterialiteit en niet de
materialiteit. Waarom dat zo i? Dat heeft te maken met het
aggregatieriico. tandaard 320, 9 (en 600,21 c!) geeft weer wat dat
riico i: wie twee plaatje zoal hieroven optelt om een evaluatie
van de aggregatie van twee populatie te eoordelen, krijgt een
nieuwe geprojecteerde fout die groter i dan de om van de twee
afzonderlijke geprojecteerde fouten.
Het meet waarchijnlijke totaal aan fouten i du groter dan de
optelling van de meet waarchijnlijke foutedragen. Michien niet
intuïtief, maar ij de taatloterij weten ze er alle van. De meet
waarchijnlijke prijzenpot i groter dan de optelling van alle meet
waarchijnlijke prijzen per peroon: per peroon i de meet
waarchijnlijke prij immer nul.
aeiaane tatitiek gaat niet rekenen met de overall
geprojecteerde of maximale fout, maar leidt tot de overall
kanverdeling op ai van de kanverdeling per (deel-)populatie.
Door niet te gaan rekenen met de geprojecteerde of met de maximale
fout maar met de kanverdeling en je ezig met aeiaane
tatitiek.

Aggregatie en de Centrale Limiet
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telling
Du zodra er prake i van aggregatie van populatie moet de
accountant er rekening mee houden dat een materiële fout in de
gecomineerde populatie zo vertopt zit in de amentellende delen
dat de fout in alle delen niet wordt ontdekt. In Handoek
Accountanc, A4050 getiteld: Materialit - Clarit (2010) heen
Niel van Nieuw Amerongen en ik het aggregatieriico uitvoerig
ehandeld.
Lelie, Teitleaum en Anderon heen dit fenomeen geruikt voor
hun load and pread-evaluatiemethode die in IDA i
geprogrammeerd. tringer en tewart geruiken dit om het
grenedrag per maand te erekenen uit de uitvoeringmaterialiteit
voor een populatie die met cijferanale wordt gecontroleerd.
Die aggregatie i voor tatitici vanzelfprekend: de Centrale Limiet
telling zegt dat de optelling van kanverdelingen teed meer op
een Normale Verdeling gaat lijken. n die Normale Verdeling (de
verdeling van Gau zou een etere naam zijn, want wat niet aan deze
verdeling voldoet i niet meteen anormaal) i mmetrich, du de
modu (de meet waarchijnlijke uitkomt) moet naar het midden
tenderen.
Dat aggregatieriico i lecht nieuw voor de accountant: al een
populatie uit verchillende delen etaat (omdat de controle dan
effectiever i, en die delen afzonderlijk kunnen worden eoordeeld)
onttaat er een geprojecteerde fout, zelf al eide delen een
geprojecteerde fout van nul hadden. Gelukkig maar dat de tandaard
correctie van de geprojecteerde fout niet verplicht.
Maar, de Centrale Limiet telling geeft ook goed nieuw. Doordat de
kanverdeling meer mmetrich wordt, i de maximale fout kleiner
dan de om van de maximale fouten. Daarom geeft tandaard 600,
A43 ook aan dat de materialiteit voor onderdelen van een
groepcontrole niet hoeft op te tellen tot de materialiteit voor de
groep. Dat heeft grote conequentie voor al die controle die een
materialiteit in procenten krijgen voorgechreven: dat voorchrift
klopt niet met CO 600 A43!

Aggregatieriico
Terug naar het verkeerlicht. Al twee populatie eide een
maximale fout heen die aan hun norm voldoet, heeft het totaal
daarvan een maximale fout die groter i dan eide afzonderlijke
edragen maar kleiner dan hun om. Wie du niet alleen de eide
populatie wil goedkeuren maar daarmee ook voldoende werk wil
doen om het totaal goed te keuren, dient voor die populatie een
lagere materialiteit te kiezen dan voor het totaal.
Vandaar dat CO 600 aangeeft dat de materialiteit voor een
groeponderdeel lager i dan de overall materialiteit, en vandaar dat
de uitvoeringmaterialiteit voor een jaarrekeningpot lager i dan de
materialiteit voor de jaarrekening al geheel.
Per jaarrekeningpot, of cla of tranaction, wordt du de maximale
fout vergeleken met de uitvoeringmaterialiteit, die zo gekozen moet
worden dat de aggregatie van poten een maximale fout heeft die aan
de materialiteit voldoet. Die keuze kan wetenchappelijk worden
onderouwd (zie het proefchrift van tewart) of op ai van
profeional judgment worden gemaakt. Zie hieronder tandaard
530, A3, in een door mij aangepate la-out met mijn commentaar
(curief):
ij het opzetten van een teekproef epaalt de accountant de
toelaatare afwijking:

Om in te pelen op het riico dat de aggregatie van de afwijkingen die
afzonderlijk niet van materieel elang zijn, ertoe kan leiden dat de
financiële overzichten een afwijking van materieel elang evatten,
De tap van materialiteit naar uitvoeringmaterialiteit i de verplichte
aflag vanwege de onontkoomare aggregatie en het daaruit volgende
riico.

n:
Om een marge in te ouwen voor mogelijk niet gedetecteerde
afwijkingen. De toelaatare afwijking wordt epaald aan de hand van
de uitvoeringmaterialiteit zoal gedefinieerd in tandaard 320 met
etrekking tot een epaalde teekproefprocedure. De toelaatare
afwijking kan gelijk zijn aan of lager dan het niveau van de
uitvoeringmaterialiteit.
De tap van uitvoeringmaterialiteit naar toelaatare afwijking i du niet
verplicht omdat er michien geen fouten worden verwacht.

Kortom, om de analogie te zien van de rol van
uitvoeringmaterialiteit ten opzichte van materialiteit en de rol van
materialiteit voor een onderdeel ten opzichte van materialiteit voor
de groep i het goed om de tekten van tandaard 320, 9 en
tandaard 600,21 naat elkaar te leggen. eide keren gaat het om het
opvangen van het aggregatieriico.
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Welke materialiteitenchmark hanteren ij evaluatie
van getrouwheid van de jaarrekening?
In de praktijk hanteren accountantorganiatie een verchillende enchmark ij het
evalueren van de getrouwheid van de jaarrekening. r zijn kantoren die de
materialiteit al enchmark nemen voor gevonden afwijkingen en kantoren die
expliciet rekening houden met niet gevonden afwijkingen. Het ene kantoor i
daarmee progreiever dan het andere. 
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Fraudeonderzoek
Fraudeonderzoek: de een zegt dat fraude nauwelijk i waar te nemen, de ander zegt je
moet de fraude vinden. Wie heeft gelijk? eide? 
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Materialiteit: procenten of edragen?
Het geeurt vrij vaak dat ij een onderzoek de materialiteit, de
uitvoeringmaterialiteit en de toelaatare afwijking* in procenten wordt uitgedrukt.
Dat hoeft geen proleem te zijn. Het hoeft niet, maar het kan wel. 
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Gegevengerichte cijferanale met ehulp van
regreierekening
entiële voorwaarde voor het toepaen van gegevengerichte cijferanale i dat
de accountant voorafgaand aan het verzamelen van het te controleren gegeven een
verwachtingwaarde optelt en een grenedrag aangeeft voor het aanvaardare
verchil met de realiatie (tandaard 520). Dat kan met de tatitiche techniek van
regreie. 
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26 juni 2018

teekproefelectie, de ai
Wie ij het geruiken van een data-analetool al IDA of ACL om een
(geld)teekproef vraagt, krijgt de keuze uit drie optie: een recht-toe-recht-aan
teekproef, een teekproef op ai van een vat interval, of een teekproef door
middel van cell ampling*. In dit artikel worden deze optie kort uit de doeken
gedaan. 
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