Tooling: A fool with a tool kan nog een heleboel door Paul van Batenburg
Op het symposium van de Stuurgroep Statistical Auditng van het Limperg Instituut, op 26
mei 2021, staat het thema Tools centraal. Het gaat dan om hulpmiddelen voor de
accountant om de (gegevensgerichte) controle effectief en efficient te maken.
Dit thema stond al op de rol voor 2020, en het programma was al klaar, maar die sessie
moest om begrijpelijke redenen worden afgelast. Nu, in 2021, wordt het symposium met
datzelfde thema online gehouden. Omdat een online symposium van 13 tot 18 uur een te
zware aanslag op de Zoom-bereidheid van de deelnemers zou zijn, is besloten het
programma in te korten en heb ik vrijwillig aangeboden mijn geplande bijdrage niet te
presenteren maar in de vorm van een column te laten verschijnen.
Daarom laat ik in deze bijdrage acht tools de revue passeren. Het zijn allemaal Exceltoepassingen, zonder Macro’s of Visual Basic routines, waarvan er vijf zijn te downloaden
vanaf mijn website www.steekproeven.eu. De andere zijn in overleg met mij in te zetten. De
disclaimer op mijn website geeft aan dat ik geen verantwoordelijkheid neem voor het
gebruik van deze tools als dat niet in het kader van een betaalde opdracht is voor
steekproeven.eu.
Materialiteit
De eerste twee sheets gaan over de vraag welke uitvoeringsmaterialiteit zou moeten
worden gehanteerd per deelpopulatie om (95%) zeker te weten dat de totale fout in de
gehele populatie voldoet aan de overall materialiteit. Daarvoor zijn (naast “op basis van
professional judgement kies ik voor 80% van de materialteit”) twee theorieen bekend,
namelijk van Stewart en van Glover. Als alle deelpopulaties even groot zijn, komen de
steekproefomvangen overeen. Als dat niet zo is, geeft Stewart de kleinste steekproefomvang
maar heeft Glover het voordeel dat in alle deelpopulaties hetzelfde selectie-interval wordt
gebruikt. Beide tools zijn beschreven in mijn blog over uitvoeringsmaterialteit op
www.steekproeven.eu.
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Het tegenovergestelde probleem, dus niet: “ik heb één verantwoording maar meerdere
databestanden”, maar “ik heb één databestand dat meerdere verantwoordingen voedt”
leidt tot een tool die ik Shared Services Audit genoemd heb. Hier is sprake van één populatie
waarin elementen op verschillende plekken worden verantwoord. Per deelpopulatie is een
materialiteit gegeven maar controle per deelpopulatie levert veel grotere steekproeven op
dan controle van de gehele populatie gevolgd door controles om waar nodig deelpopulaties
aanvullend te controleren.
Shared Services

SMASH; opzet en evaluatie
Op mijn website zijn verschillende varianten van de SMASH tool beschikbaar, waarin de
steekproefomvang wordt bepaald aan de hand van uitvoeringsmaterialiteit, toelaatbare
afwijking en een vermoedelijk foutbedrag enerzijds en de subjectieve voorkennis over de
kwaliteit van de gecontroleerde populatie (op basis van risicoanalyse en de beoordeling van
de interne beheersing) anderzijds. Veel accountants gebruiken het risicoanalyse model
daarvoor, en dat faciliteer ik in deze sheets. Maar, zoals bekend ben ik groot voorstander
van Baysiaanse statistiek en daarom is er ook een SMASH-Bayes. Deze sheets zijn te
downloaden vanaf www.steekproeven.eu
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Selectie
Ik kan in Excel wel steekproeven trekken, maar het blijft amateurwerk en ik kan geen logfile
maken. Ik laat dit daarom graag aan anderen over, maar ik benadruk dat bij een
geldsteekproef het selectie-interval wordt bepaald aan de hand van het verantwoorde saldo
van positieve en (eventueel) negatieve bedragen, maar met dat interval moet worden
gestoken uit de positieve bedragen.
Audit software zoals ACL (Galvanize tegenwoordig), IDEA of Arbutus Analyzer zijn prima
tools voor wie meer wil doen met data dan alleen een steekproef trekken. Door alle opties in
die software kan een steekproef trekken wel weer ingewikkeld worden.
Onlangs heeft Zypp.io een steekproef app ontwikkeld om op een simpele en intuïtieve
manier een steekproef te trekken conform de Controle Aanpak Belastingdienst (CAB). Data
kan in Excel of CSV geüpload worden en het resultaat is een Excel bestand met de getrokken
posten en daarin gestoken euro’s op basis van de opgegeven gegevens zoals de materialiteit.
Daarbij wordt ook een pdf als logfile geleverd met de doorlopen stappen, ten behoeve van
dossiervorming en reproduceerbaarheid.
Evaluatie
Toetsende steekproeven, dus ook geldsteekproeven, kunnen worden geevalueerd met
SMASH. Conform het verkeerslichtmodel wordt, als niet kan worden goedgekeurd, nagegaan
of er voldoende werk gedaan is om het foutbedag te schatten. Als het nodig is, helpt SMASH
bij de berekening van de noodzakelijke uitbreiding van de steekproef, waarin naar
verwachting natuurlijk wel weer extra fouten worden aangetroffen.

Schattende steekproeven, zoals bijvoorbeeld toegepast bij voorraadopnames waar veel
fouten naar twee kanten worden verwacht, kunnen worden geevalueerd met MIDAS, mijn
Excel tool voor de regressieschatter. Op mijn website is een simpele versie beschikbaar:

Schattingen die niet bedoeld zijn voor de controle
Helaas kom ik nog steeds gebruikers tegen die “een tooltje van internet hebben gehaald om
de steekproefomvang te bepalen” zonder te snappen dat dit niet om controleren (“guilty
until innocent”) gaat maar om schatten (“innocent until guilty”) en dus het risico op ten
onrechte goedkeuren niet wordt gemitigeerd. Nogal logisch dat je dan kleinere
steekproeven krijgt.
Voor wie wel weet waar hij of zijn mee bezig is, heb ik die tools ook, maar dan op een
manier dat de juiste vragen worden gesteld en de juiste antwoorden worden verkregen.
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