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Gegevensgerichte cijferanalyse met behulp van
regressierekening
Essentiële voorwaarde voor het toepassen van gegevensgerichte cijferanalyse is dat de accountant
voorafgaand aan het verzamelen van het te controleren gegeven een verwachtingswaarde opstelt en een
grensbedrag aangeeft voor het aanvaardbare verschil met de realisatie (Standaard 520). Dat kan met de
statistische techniek van regressie.

Paul van Batenburg
Stringer en Stewart (1996) hebben aangegeven hoe de statistische techniek van regressie hiervoor kan worden
gebruikt. Regressie is een verzamelterm voor wiskundige methoden om een formule te schatten die de relatie tussen
een aantal waarnemingen het beste representeert. In het geval van één verklarende en één te verklaren variabele zou
het betekenen: het trekken van een rechte lijn die zo goed mogelijk een puntenwolk vervangt (zie plaatje).

Stringer en Stewart gebruiken deze techniek om aan de hand van gegevens uit het verleden (gecontroleerde jaren) een
model te schatten en dat model vervolgens te gebruiken om gegevens die nog moeten worden gecontroleerd te
voorspellen. Bijvoorbeeld maandbedragen die optellen tot een te controleren jaarrekeningpost omzet, voorspeld uit
betrouwbare gegevens ten aanzien van de kostprijs van de omzet. De mate waarin de gegevens in het verleden aan de
voorspelling voldeden wordt mede gebruikt om het grensbedrag te berekenen, naast de uitvoeringsmaterialiteit en het
gewenste niveau van gegevensgerichte controle.

Grensbedrag
Bij de bepaling van het grensbedrag wordt een redenering gevolgd die ook terug te vinden is in de zogenoemde Load

and Spread-berekening van Leslie, Teitlebaum en Anderson (1979)*, en in de a eiding van materialiteit voor een
onderdeel uit groepsmaterialiteit in Stewart (2013). Men kijkt steeds naar de verdeling van een materiële fout over te
controleren posten die het moeilijkst te ontdekken is. Op deze manier is het mogelijk van elk afzonderlijk
maandbedrag van de te controleren omzet aan te geven of het binnen de bandbreedte van het grensbedrag valt of dat
nader onderzoek nodig is.
Voordeel van cijferanalyse als middel van gegevensgerichte controle boven steekproeven is dat niet naar een gestoken
transactie wordt gekeken maar een deelbedrag aan transacties wordt voorspeld op basis van een uit historische
gegevens gevalideerde bedrijfseconomische gedragsrelatie met andere gegevens. De accountant steunt dus meer dan
bij steekproeven op de vergaarde kennis van de huishouding en geconstateerde afwijkingen kunnen meer waardevolle
informatie bieden dan de juistheid of onjuistheid van een gestoken factuur.

Interne beheersing
Zoals bij elke vorm van data-analyse - deze statistische methode is bij uitstek een voorbeeld van data-analyse - is de
toepasbaarheid afhankelijk van de kwaliteit van de aangeleverde gegevens. Als men data wil controleren door middel
van andere data, dan moeten die andere data betrouwbaar, en dus bijvoorbeeld in de juiste controlerichting
gecontroleerd, zijn. Deze vorm van cijferanalyse gedijt daarom het best bij een controle waar de interne beheersing
garant staat voor bruikbare data.
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Noot
* De methode wordt met voorbeelden toegelicht in Appendix B (pp. 278-288) en intuïtief behandeld in hoofdstuk 7 (pp.

135-145) van Leslie et al. (1979).
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De steekproefomvang ontmaskerd - een introductie
Steekproefomvangen berekenen doen we meestal met rekenbladen in Excel of
statistische software. Hoewel velen van ons statistiek hebben gehad, is het
berekenen van... 
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Fraudeonderzoek en steekproeven
Wat kenmerkt een fraudeonderzoek? Hoe moet men zo'n onderzoek,
methodologisch gezien, aanpakken? Kortom: wat wil men bewijzen? Dat de
desbetre ende organisatie... 
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De pilotsteekproef: een gids die je ook de verkeerde
weg kan wijzen!
Deze column gaat over pilotsteekproeven. Hiervoor wordt vaak uit de
(statistisch) losse pols een omvang van 25 voorgesteld. Deze column
illustreert dat een kleine... 

STATISTICAL AUDITING (92)

17 juni 2021

Van materialiteit naar uitvoeringsmaterialiteit
De vertaling van (overall) materialiteit naar uitvoeringsmaterialiteit komt
niet zo maar uit de lucht vallen. Daar moet de accountant wel wat voor doen.
Moet hij... 
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Van uitvoeringsmaterialiteit naar toelaatbare
afwijking
Deze column is een pleidooi voor het hanteren van een bu er tussen
uitvoeringsmaterialiteit en toelaatbare afwijking. 

