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 Leetijd van ongeveer 8 minuten

De Parmalat-affaire maakt een te meer duidelijk dat
accountant meer gegevengericht moeten controleren, zegt Han
lokdijk. Volgen Philip la i ‘holitiche’ controle met ehulp
van oftware goed mogelijk.
Dit artikel i verchenen in de Accountant nr. 7, 2004
ekijk alle artikelen uit dit nummer
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“Parmalat maakt duidelijk dat accountant te weinig heen gedaan
aan gegevengerichte controle. Men weet niet waar het geld
geleven i, men wit het al jaren niet”, zegt emeritu-hoogleraar
accountanc Han lokdijk. Hij vindt dat de accountant zich niet
moeten hadden laten foppen met een vervalte ankgarantie. “Al
accountant moet je zelf de rief aan de ank met de vraag om zo’n
evetiging op de pot doen en het antwoord direct naar jouw
kantoor laten turen. Dat i een hele normale procedure. Dat de
accountant dat niet heen gedaan, komt doordat ze te weinig
kijken naar de onderliggende gegeven en te veel naar de temen.
Al de temen goed zijn, zal de ret ook wel in orde zijn. Maar dat i
te weinig.”

Computerprogramma
De herontdekking van de tatitiche teekproef in de jaren zetig
van de vorige eeuw had al voordeel dat de accountant veel minder
gegeven hoefden te controleren. Het nadeel van deze methode i
volgen lokdijk en wikundige Philip la dat je linde
teekproeven moet nemen. la: "Want er mag geen ia in zitten.
Het moet een eetje dom."
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Maar la weet dat de controle limmer, vollediger en goedkoper
kan. In 1996 promoveerde hij op Computational Auditing, waarmee
hij in 1997 de Alfred Coini-prij won voor de meet vernieuwende
pulicatie op het geied van de accountanc en edrijfeconomie.
Twee jaar later zou Han lokdijk dezelfde eer te eurt vallen. In zijn
proefchrift laat la zien hoe de geld- en goederentromen uit de
waardenkringloop van een onderneming kunnen worden gevangen
in een computerprogramma dat het techniche controleprogramma
grotendeel optelt, uitvoert en evalueert.

Automatiche piloot
Voordat zijn proefchrift werd eloond, kreeg la de eervolle
opdracht een hulpmiddel te ontwikkelen voor de controlepraktijk
van Deloitte, Hakin & ell, dat zich door de wereldwijde fuie met
Touche Ro International genoodzaakt zag een nieuwe,
geharmonieerde aanpak in te voeren. In 1994 werd mart audit
upport op alle Deloitte-kantoren uitgerold. Het programma i een
wereldwijd jaloon, waarmee de accountant het controleplan kan
optellen door allerlei vragen over de controlecliënt te
eantwoorden. Door hun expertie en ranchekenni in te rengen
choeiden de National Tailoring Office van Deloitte het algemene
jaloon op de leet van het land en de verchillende edrijftpen.
Zo maakte het vaktechnich ureau van Deloitte in Luxemurg het
zogenoemde indutr pack voor anken, een mooi uitgewerkte
template (elektronich formulier) om controleprogramma' voor
anken te genereren.
la vergelijkt het programma met de eerte generatie automatiche
piloot voor accountant. Dat controlerend accountant van Deloitte
niet ontdekten dat het geld ij Parmalat verdween, komt volgen
hem doordat de accountant te veel lind voeren op de automatiche
piloot, de mart audit-upport en de daarachterliggende methode,
die terk i gericht op het teem van de oekhouding, en veel
minder op de directe etrouwaarheid van de verwerkte gegeven,
waar het uiteindelijk natuurlijk wel om gaat. “Het i een goed
hulpmiddel, maar er zit nog geen audit-kenni in die de computer
egrijpt. De volgende tap i du een programma te ontwikkelen,
waarmee de computer de techniche controle van de oekhouding
overneemt, de tweede generatie automatiche piloot."

Waardenkringloop
Door wikundige technieken toe te paen op de waardenkringloop
heeft la het aiintrument gemaakt voor de tweede generatie
automatiche piloot, die de ompannende verandcontrole
etuurt. la noemt dit ‘holitiche controle’ (zie kader). Het
programma controleert de amenhang van de chakel uit de
ditriutieketen van het controle-oject en kijkt of de
waardenkringloop niet wordt doorroken. Het analeert de
veranderingen die zich het afgelopen oekjaar heen voorgedaan in
de verchillende poten en de onderlinge amenhang van die
veranderingen. Wanneer de amenhang niet klopt en de kringloop i
verroken gaat er ij wijze van preken een rood lichtje knipperen en
weet de accountant dat hij nader onderzoek moet intellen. Zo keert
naat de adminitratief-organiatoriche ook de edrijfeconomiche
pijler van de controle terug.
Ook voor het nader onderzoek kan de accountant oftware
geruiken, zoal Carlo Neve Cordeiro in ‘de Accountant’ van
oktoer 2003 al uitlegde. la: "Met de etandanale waarvoor
Neve Cordeiro pleit, kijk je van onderop naar het teem, terwijl je
hier de amenhang tuen allerlei etanden analeert. De
kringloopenadering i meer top down vanuit een holitich kader."

Powered 



Xanthic
xecutive earch
zoekt een
Invetment
Controller in
Amterdam



The Young Group
zoekt een
Financieel
Directeur in Den
Haag



Xanthic
xecutive earch
zoekt een
'Manager
Finance &
Control in
Leiden



PwC zoekt een
Manager
Finance &
Control in
Pulieke ector
in Amterdam



Rijkoverheid
zoekt een enior
financial
auditor in Den
Haag



Goede mix
"Maar niet alle zit in de kringloop", zegt Han lokdijk, die met
Philip la, andere wikundigen en enkele economen al meer dan
tien jaar de mogelijkheden van computergeruik ij de controle
onderzoekt. "Gratificatie en optieregelingen voor manager komen
er niet in voor, net zomin al ide letter natuurlijk. Maar
omzetgerelateerde onuen kun je wel in de kringloop opnemen."
la: "Je kunt met oftware ook het autoriatietelel doorlichten en
uitrekenen welke cominatie van peronen een gevaarlijke kan op
amenpanning opleveren. Op die manier zie je wat de ete
functieverdeling i innen de kringloop. ij kleine edrijven zie je
nog wel een dat één peroon verantwoordelijk i voor zowel de
inkoop al verkoop. Dan krijg je een hele kleine amenpanning."
Maar hoe lim de oftware ook wordt, "een automatiche piloot
alleen i niet genoeg", zegt lokdijk. "ij het landen en optijgen kun
je de automatiche piloot niet geruiken, dat moet je wel eeffen.
Ook in de lucht moet je een goede mix maken van automatich
vliegen en zelf turen. Michien kun je in het teem inouwen,
dat het zelf aangeeft wanneer je moet overgaan tot handwerk."

Renaiance
De elatingdient onderzoekt de invoering van zo’n teem om de
eigen controleproceen te rationalieren. Volgen lokdijk en la
wordt het nu tijd dat ook de accountantkantoren inveteren in de
automatiering van de controle.
"Na een reek ongevallen i de luchtvaartindutrie in het egin van
de vorige eeuw egonnen met de ontwikkeling van een
automatiche piloot, die taken van de piloot overneemt. Daardoor
heeft de luchtvaartindutrie weer een goed imago zonder dat het een
edreiging werd voor de vlieger. De accountantkantoren moeten
hun werkzaamheden nu op een hoger plan tillen", zegt de ind kort
al zelftandig audit-conultant gevetigde la.
lokdijk en la zien het al een unieke kan om dit product - de
Nederlande enadering van de controle, waarij niet alleen gekeken
wordt naar de etrouwaarheid van de regitratie maar ook naar de
tructurele amenhang tuen de edrijfeconomiche waarden - te
exporteren en zo zelf een ijdrage te leveren aan de
kennieconomie. "Het kan de renaiance van de Nederlande
enadering inluiden. Maar de inveteringen zullen toch vanuit de
Verenigde taten moeten komen”, zegt la.
Han lokdijk: "Al je al ig four-kantoor in Nederland iet mooi
wilt, moet je dat verkopen aan de Amerikanen. Kleinere kantoren
kunnen zo'n product laten ontwikkelen door een oftwareleverancier
in te chakelen, zeker al zij onderling amenwerken.” De emeritu
hoogleraar vindt het tperend dat met name (relatieve)
uitentaander zich met de vernieuwing ezighouden. "Maar de
Renaiance kwam ook niet voort uit de kerk zelf, maar uit de
wetenchap en de kunt."

Holitiche controle
ij een tranactie verchuiven de olletje en ringetje over de vier
lijnen totdat een waardeprong i gerealieerd. Al een zuiveledrijf
ijvooreeld een pallet met pakken melk verkoopt, tijgt de pot
Deiteuren met zeg maar € 120 en neemt de uffer Verkooporder
met hetzelfde edrag toe. Al het edrijf het geld incaeert, komt er
€ 120 ij in Ka, terwijl de pot Deiteuren met € 120 afneemt.
Vervolgen koopt het edrijf voor € 70 een pallet melk in, waardoor
de uffer Inkooporder/etellingen met een pallet tijgt en de pot
Crediteuren toeneemt met € 70. Vervolgen ontvangt en accepteert
het edrijf de pallet en tijgt de voorraad Goederen met een pallet,
terwijl de uffer Inkooporder/etellingen met een pallet afneemt.
Dan kan het edrijf gaan leveren: uit de voorraad Goederen verdwijnt
een pallet, uit de pot Verkooporder ook. Tot lot etaalt het edrijf
de leverancier € 70, waardoor de pot crediteuren met € 70 afneemt
en de Ka ook. Per aldo heeft het edrijf nu € 50 meer in Ka en
daarmee een waardeprong gemaakt van € 50.
Al het goed i, zijn ovengenoemde tappen terug te vinden in de
journaalpoten van het edrijf en treft de accountant de
voorgechreven amenhang tuen de poten aan. ij de jaarlijke
controle kijkt de controlerend accountant met ehulp van de
oftware of de eindtand van 2003 volgen de regel kan worden
ereikt vanuit de egintand, die hij een jaar eerder heeft
geïnpecteerd: etaat tuen de mutatie de voorgechreven
amenhang? Om dit te controleren kopieert de accountant de
gegeven van alle journaalpoten naar het digitale
controleprogramma. Dit programma laat ijvooreeld zien dat het
edrijf op 26 feruari een pallet met pakken melk heeft geleverd,
terwijl de voorraad op dat moment 0 wa. Dit klopt natuurlijk niet en
de accountant moet nu nader onderzoek intellen.

Digitale waardekringloop
Diagram van de waardekringloop van een handelonderneming,
zoal de computer die kan egrijpen en analeren. oven de
horizontale lijn loopt de geldtroom, daaronder de goederentroom.
In ectie I taan de geldvorderingen van het edrijf, in II de
geldvorderingen op het edrijf. In ectie III taan de aanpraken van
de onderneming op goederen van andere ondernemingen, in ectie
IV de aanpraken van andere ondernemingen op goederen van deze
onderneming.
In de ectie N i te zien of de onderneming de geld- en
goederenwaarden in ezit houdt. De langwerpige rechthoeken
(‘toplichten’) tellen uffer met edrijfwaarden en hun
regitratie voor; de ze vijfhoeken de tranactie met
edrijfwaarden. De olletje repectievelijk ringetje geven de
aanwezigheid repectievelijk afwezigheid van ezittingen,
vorderingen of verplichtingen weer. Zij verchuiven en veranderen
ij een tranactie over de lijnen met pijltje.
Grijze olletje taan voor regitratie van aanwezige waarden. Grijze
ringetje taan voor lege regitratie, plekken in oeken of
computer die gereerveerd zijn om op een later moment een
regitratie in op te nemen. Zwarte olletje taan voor aanwezige
waarden, zwarte ringetje voor afwezigheid van waarden. Om de
juite interpretatie te vergemakkelijken krijgen de zwarte olletje
verchillende kleuren: rood voor een leveringverplichting van geld
of goederen (zie II), groen voor een vordering van geld of goederen
(zie I) en lauw voor het neutrale ‘in ezit heen’ (N).

Lex van Almelo
Journalit en juridich medewerker van
Accountant/Accountant.nl.
Lee alle van Lex van Almelo
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NA-handreiking 1141, 'Dataanale ij de controle' definitief
De NA heeft NA-handreiking 1141, 'Data-anale
ij de controle' gepuliceerd. 
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lkaar taal preken
Vroeger wa het uitvoeren van een accountantcontrole redelijk
overzichtelijk: een paar aitent-accountant, een controleleider
en een partner die af en toe langkwam. Die tijd i definitief voorij.
Twee auditteam van nu elicht. “We werken niet meer al loe
eilandje.” 
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PwC geruikt voor het eert
drone ij audit
PwC UK heeft voor het eert een drone geruikt ij
de audit van de Duite energiemaatchappij RW.
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Relevante jaarrekeningcontrole, nu en in de
toekomt
Het einde van het jaar i een mooi moment om terug te kijken en de
piekmomenten van 2018 nog een de revue te laten paeren. en
dicuie die in de zomer en het egin van de herft piekte ging over
het door de accountant detecteren en adreeren van fraude en
overtredingen van wet- en regelgeving, al onderdeel van de
jaarrekeningcontrole. 
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