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Data-anale - een
poging om de omen in
het o te zien

ij het teten van eweringen i het vertandig om naar
ontkrachtend ewij te zoeken in plaat van naar evetigend
ewij. Dat wa de kernoodchap van het artikel 'Licht in de
tunnel' (Accountant, eptemer 2011). Maar zoeken naar
ontkrachtend ewij wordt moeilijker door de zogenaamde
anchoring ia of verankeringfout.
Dit artikel i verchenen in Accountant nr. 12, 2011
ekijk alle artikelen uit dit nummer
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'Dit gaat on vak
veranderen'
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Verankeringfouten worden vaak genoemd al fouten waarmee
accountant rekening moeten houden. Maar wat i een
verankeringfout precie en wat kunnen we eraan doen? Neem de
laatte drie cijfer van uw ankrekeningnummer en zet daar het cijfer
1 voor. U krijgt dan vier cijfer. Interpreteer die cijfer al een jaartal
en chat vervolgen het jaartal in dat het Palei op de Dam i
geouwd. Ligt dat jaartal volgen u onder of oven het getal dat i
geaeerd op uw rekeningnummer? n wat i uw ete chatting van
het ouwjaar? Velen zullen eweren dat het aangepate
rekeningnummer totaal onelangrijk i voor het chatten van het
jaartal. Niet i echter minder waar. Al uw aangepate
rekeningnummer hoger uitvalt, zult u gemiddeld genomen een
hoger ouwjaar noemen dan wanneer het anker lager ligt. Dat
verchijnel wordt aangeduid al een verankeringfout. Al het
echikare anker van gelijke oort i al de inchatting die
vervolgen moet worden gemaakt, ijvooreeld het noemen van
huizenprijzen ij onderhandelingen met een makelaar, dan zijn de
ankereffecten nog terker. Het ouwjaar van het Palei op de Dam i
overigen 1648.
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Controleprogramma
De accountant krijgt per definitie te maken met anker. Denk maar
aan de cijfer die de cliënt aanreikt ter verificatie.
Maar ook al de accountant vorig jaar een goed opgezet
controleprogramma heeft gehanteerd, dan kan dat al uitgangpunt
dienen voor de controle van dit jaar. De accountant zal echter wel de
nodige aanpaingen moeten doen op ai van de wijzigingen die
tijden het jaar heen plaatgevonden.

Drie groepen
In een tudie uit 1988 van Arnold Wright, getiteld ‘The impact of
prior working paper on auditor evidential planning judgment’,
werd onderzocht hoe de effectiviteit en efficiëntie van de
accountantcontrole kan worden geoptimalieerd door geruik te
maken van de poitieve effecten van verankering en door het
vermijden van de negatieve effecten. In het experiment moet een
pecifieke planning voor een werkprogramma worden gemaakt. De
eerte groep deelnemer kreeg daarvoor alle doier van de vorige
controle en de informatie van het te controleren jaar ter inzage. De
tweede groep ontving alleen informatie over het lopende jaar. De
derde groep kreeg een amenvatting van de doier van het
voorgaande jaar en de gegeven van het te controleren jaar. De cau
wa zo opgezet dat de wijzigingen ij de cliënt in het te controleren
jaar het nodig maakte dat extra werkzaamheden moeten worden
verricht ten opzichte van de voorafgaande controle.
De uitkomten van het experiment lieten zien dat de groep die de
volledige informatie uit het voorgaande jaar echikaar had minder
efficiënt te werk ging (men verankerde te veel). De groep met de
amenvatting van de doier uit het voorgaande jaar wa het meet
effectief en efficiënt. n de groep met alleen de informatie van het
lopende jaar preteerde het lechtt. Kortom, volledig opnieuw
eginnen met de accountantcontrole leidt niet tot de ete
controle. n het volledig teunen op de controle van vorig jaar ook
niet.

rvaring
De hamvraag i natuurlijk: hoe kunnen we verankeringfouten
verminderen? Helaa i de verankeringfout een moeilijk weg te
werken elifout. Het i intereant om te weten dat ankereffecten
lijven etaan al deelnemer aan experimenten worden eloond
voor correcte antwoorden en zelf al expliciet wordt aangegeven dat
de vertrekte anker totaal oneduidend zijn voor de te nemen
eliing.
Maar gelukkig lijkt ervaring van accountant en ekendheid met de
taak een guntige invloed teheen en de negatieve ankereffecten te
verminderen. Het i du elangrijk om ervaren auditor te etrekken
in eliingen. n net al ij andere tpen elifouten i het
ewut zijn van het optreden van de fouten eentieel voor het
verminderen ervan. Wee u du ewut van het fenomeen en
evalueer hoe hier op kan worden ingepeeld.
Dit i de vierde van een erie ijdragen over profeioneel-kritich
gedrag en (pchologiche) valkuilen ij de accountantcontrole.
Zie ook Accountant van eptemer 2011, mei 2011 en ‘de Accountant’
van novemer 2010.
Noot
Luc Quadacker i eigenaar van Margila en al onderzoeker
veronden aan het Amterdam Reearch Center in Accounting
(ARCA) van de Vrije Univeriteit Amterdam.
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Rad van fortuin
In een eroemd experiment uit 1974 van de pchologen Amo
Tverk en Noelprijwinnaar Daniel Kahneman werd aan
deelnemer gevraagd om in te chatten welk percentage van de
landen in Afrika lid wa van de Verenigde Natie. Al uitgangpunt
voor de inchatting kreeg iedere deelnemer een getal dat
voortvloeide uit het draaien aan een rad van fortuin met honderd
cijfer. De deelnemer zagen hoe dat getal aan het rad werd gedraaid.
Vervolgen moeten ze aangeven of het percentage Afrikaane
landen in de Verenigde Natie oven of onder dat getal lag en hoe
groot het percentage exact wa. De inchattingen werden ignificant
eïnvloed door het cijfer dat door het rad van fortuin werd epaald,
ook al wa dat cijfer totaal irrelevant.

Managementfraude
In een tudie uit 1981 vroegen de accounting-onderzoeker dward
Joce en Gar iddle aan twee groepen accountant om een algemene
inchatting te maken van de kan op aanwezigheid van
managementfraude. Aan de eerte groep accountant werd gevraagd
of die kan groter of kleiner wa dan tien op duizend cliënten. Aan de
tweede groep accountant werd gevraagd of de kan groter of kleiner
wa dan tweehonderd op duizend cliënten. Vervolgen werd de
accountant gevraagd een precieze chatting te geven van de kan op
managementfraude. Ondank het feit dat de initiële waarde die werd
meegegeven niet van elang i voor de chatting werd de
uiteindelijke chatting ignificant eïnvloed door het gegeven
anker. Ook in andere ituatie lijkt de verankeringfout ij
accountant op te treden.

Luc Quadacker
Luc Quadacker i eigenaar van Margila en al
onderzoeker veronden aan het Lectoraat Financieeleconomiche Adviering ij Innovatie (FAI) van de
Hogechool Utrecht.
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'Hertel vertrouwen door
ewutwording van culturele
factoren'
Het hertel van vertrouwen in het
accountanteroep moet eerder gezocht worden in
de ewutwording van de invloed van cultuur en
andere gedragepalende factoren, dan in nieuwe
regel. 
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Kwaliteit en profeioneelkritiche intelling in de VGA
"Kwaliteit en profeioneel-kritiche intelling
dienen prominent opgenomen en duidelijk
ingevuld te worden in de VGA." Aldu luidt
maatregel 1.2 in het rapport 'In het puliek elang'.
De werkgroep licht de maatregel niet nader toe,
maar telt dat ze dient om "duidelijk te maken waar
de ector voor taat". 
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Pieter Jongtra

OPINI
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PKI
De voorgaande jaren lag het accountanteroep tevig onder vuur,
van de politiek, de toezichthouder, de V en andere
elangheenden. 
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Marcel Pheijffer
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Pki - aangeoren, aan te leren of
ituationeel afhankelijk?
Najaar 2010 chreven wij naar aanleiding van de Young
Profeional Da 'ack to ae', edoeld om on profeioneel
judgment te hervinden, dat een profeioneel-kritiche houding
niet alleen komt van checkliten. 
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Michelle Calkhoven en arina Jupijn
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indrapport profeional cepi: 5
aanevelingen
De Programmacommiie Profeional cepi van de NA doet in
haar zojuit verchenen eindrapportage vijf aanevelingen voor
concrete actie. 
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