
T I J D S C H R I F T CONTROLLING

32

n
r

 1
2

  
d

e
c

e
m

b
e

r
 2

0
0

2

Peter Eimers heeft onlangs onderzoek gedaan naar de
toepassing van cijferanalyse door accountants en
constateert dat opgebouwde kennis van groot belang is
voor het signaleren van fouten in cijferopstellingen. Er
zijn volgens hem grote overeenkomsten tussen de
werkzaamheden van de accountant en wat een
controller doet als hij cijfers analyseert. Het komt neer
op een kritische houding en doorvragen als je voelt dat
je geen plausibel antwoord krijgt.

Wer kza amheden account ant en controller lopen parallel
A U D I T I N G

Dr. Peter W.A. Eimers RA (peter.eimers@nl.pwcglobal.com), senior-manager Assurance & Business Advisory Services
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. en docent Controleleer postdoctorale accountantsopleiding Vrije Universiteit te Amsterdam.

Cijferanalyse is meer dan
boerenverstand gebruiken

PETER EIMERS

U heeft het gevoel dat u de helft van uw tijd besteedt aan com-
municeren en voor andere helft uit het analyseren van cijfers. U
doet dat zo vaak, dat het wel eens lijkt dat het analyseren van
cijfers een kwestie is van boerenverstand gebruiken. Niets is
minder waar. U weet het vast nog: die eerste keer toen u zelf
voor het eerst een jaarafsluiting voorbereidde. Uw directeur of
accountant wist met een enkele blik op de cijfers de eerste fou-
ten uit de opstelling te halen. Waarom zagen zij die fout wel en
u niet? 
Accountants hebben hier een definitie voor: cijferanalyse.
Cijferanalyse is het analyseren van kenmerkende verhoudings-
cijfers en trends, inclusief het daarbij aansluitende onderzoek
van fluctuaties en verbanden, die niet overeenstemmen met ver-
wachte gegevens. 
Cijferanalyse is een techniek waarmee iemand in korte tijd rela-
tief veel fouten in een cijferopstelling kan traceren. Alhoewel de
techniek van cijferanalyse eenvoudig is toe te passen, is cijfer-
analyse een ingewikkeld beslissingsproces. Dit beslissingsproces
bestaat uit vier fasen (zie figuur 1). De eerste fase, het creëren
van verwachtingen, heeft betrekking op het verwachtingspa-
troon, zoals de cijfers van vorig jaar of de begroting van dit

jaar. De tweede fase, het identificeren van onverwachte fluctua-
ties, bevat het identificeren van afwijkingen ten opzichte van de
eerder geformuleerde verwachting. De derde fase, het onder-
zoek, betreft het onderzoeken van de mogelijke oorzaken van
de afwijking ten opzichte van de verwachting. De laatste fase,
de evaluatie, betreft de vaststelling of de fluctuatie al dan niet
wordt veroorzaakt door een fout, of dat er een andere plausibe-
le oorzaak achter zit.
Tijdens dit beslissingsproces kan er gemakkelijk iets misgaan,
waardoor een aanwezige fout niet wordt onderkend. Neem bij-
voorbeeld de situatie dat de controller aan zijn administrateur
vraagt na te gaan waarom het gemiddeld aantal uitstaande
debiteurendagen is gestegen ten opzichte van het vorige kwar-

figuur 1

De vier fasen van cijferanalyse

fase 1
Verwachting

fase 2
Identificatie

fase 3
Onderzoeken

fase 4
Evalueren
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taal. De administrateur kan met een verklaring voor deze stij-
ging komen, die mogelijk niet of niet helemaal de werkelijke
oorzaak van de stijging aangeeft; waar het om gaat is de vraag
hoe de controller voor zichzelf nagaat of de verklaring hout
snijdt.
In dit artikel wordt aangegeven op welke wijze de accountant
fouten in de jaarrekening vindt, wat de oorzaak is van deze fou-
ten en tenslotte welke aandachtspunten er zijn voor de control-
ler bij het uitvoeren van cijferanalyses.

Fouten
In mijn onlangs afgeronde proefschrift heb ik onderzocht in
hoeverre accountants fouten in jaarrekeningen signaleren met
behulp van cijferanalyses. Hiertoe heb ik gegevens over gesigna-
leerde fouten verzameld uit bijna 150 controledossiers. Meer
dan de helft van grote fouten in de jaarrekening werd gevonden
met relatief eenvoudige controlemiddelen: cijferanalyse, inter-
views met het management van de onderneming en het ‘terug-
pluizen’ in het controledossier van vorig jaar. Hoe groter de
fout, hoe meer fouten werden gevonden met deze relatief een-
voudige controlemiddelen. De onderzoeksresultaten bevestigen
dat je met kritisch kijken naar cijferopstellingen veel fouten
kunt ontdekken. Dat wil overigens niet zeggen dat gedetailleer-

de controles geen zin hebben: ook met gedetailleerde controles
worden veel fouten gevonden, zij het dat die fouten meestal van
relatief geringe omvang zijn. 
De meeste fouten komen voor in de jaarrekeningposten die zijn
gebaseerd op de transactiestromen, zoals inkoop/crediteuren of
verkopen/debiteuren. Minder fouten, maar groter van omvang
zitten in de niet-routinematige posten, zoals mutaties in het eigen
vermogen en mutaties in voorzieningen of belastingposities.

Ervaring
Uit het onderzoek blijkt tevens dat de rol van cijferanalyse in
het signaleren van fouten niet alleen afhangt van de grootte van
de fout, maar ook van de specifieke ervaring die de accountant
en zijn team hebben met het controleren van de betreffende
jaarrekening. Dat is plausibel: meer achtergrondkennis leidt tot
een beter begrip van de verbanden tussen jaarrekeningposten,
zoals de grootboekstructuur en boekingsgangen. Een voorbeeld

De onderzoeksresultaten bevestigen dat je met kritisch kijken
naar cijferopstellingen veel fouten kunt ontdekken. Ook met
gedetailleerde controles worden veel fouten gevonden, zij het
dat die fouten meestal van relatief geringe omvang zijn. 
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hiervan is het begrijpen van verbanden in de goederenbeweging
bij een handelsonderneming: hoe worden afwijkingen ten
opzichte van de vaste verrekenprijs verwerkt in de saldibalans?
Is de beheersing van de goederenbeweging af te lezen aan de
omvang van de inventarisatieverschillen? 
Daarnaast is de meer ervaren accountant beter in staat de ken-
nis en ervaring in te schatten van degene die de cijfers opstelt:
hoe lang doet de administrateur dit werk? Heeft de administra-
teur meestal de goede verklaringen paraat? Deze informatie is
van belang bij het inschatten van de redelijkheid van de verkla-
ringen die de administrateur geeft.

Oorzaken
Aan de accountants die hebben meegewerkt aan het onderzoek
is de vraag gesteld wat volgens hen de vermoedelijke oorzaak
was van de geconstateerde fout. Bijna de helft van de geconsta-
teerde fouten werd volgens hen veroorzaakt door operationele
personeelsproblemen en onvoldoende opleiding van het perso-
neel. Met name bij grote fouten blijkt dat onvoldoende admi-
nistratieve kennis een belangrijke oorzaak is van de fout.
Technische fouten, dat wil zeggen verkeerde uitvoering van het
afsluitingsproces, komen ook vaak voor, maar leiden meestal
tot relatief kleinere fouten. Tenslotte leiden inschattingsfouten
van het management tot circa 20 procent van de fouten. Te den-

ken valt hierbij aan het inschatten van de voorziening voor
garantieverplichtingen, waarbij een aantal aannames wordt
gehanteerd.
Deze observatie bevestigt dat opleiding en bijscholing van per-
soneel van groot belang blijft, zeker in deze tijd van snelle ver-
anderingen, zowel binnen als buiten de onderneming.

De controller en cijferanalyses
Alhoewel het onderzoek zich heeft gericht op de analyses die
accountants uitvoeren, doet de controller in wezen niets anders:
het analyseren van fluctuaties op basis van zijn verwachtingen
en het inschatten van de redelijkheid van verkregen verklarin-
gen. De cijferanalyse kan betrekking hebben op bijvoorbeeld
het vergelijken van balansposten ten opzichte van vorig jaar of
de overige bedrijfskosten ten opzichte van de begroting. 
Eén van de vormen van cijferanalyse is het doorlopen van het
grootboek of specifieke onderdelen daarvan, zoals het kritisch
beoordelen van de rekening ‘prijsverschillen bij inkoop’, het
beoordelen van de saldi en het verloop op tussenrekeningen, en
het screenen van de debiteurenlijst op oude posten. Het zijn
praktische voorbeelden van cijferanalyses waarmee de control-
ler op eenvoudige wijze fouten boven water kan halen.
Ook voor de controller geldt dat een slecht uitgevoerde cijferana-
lyse kan leiden tot het niet identificeren van een aanwezige fout. 
Een goed uitgevoerde cijferanalyse moet voldoen aan een aantal
randvoorwaarden. 
In de eerste plaats helpt het als de controller zijn eigen verwach-
tingen voor een bepaalde uitkomst vooraf heeft bepaald. Te
denken valt hierbij aan de begroting, de vergelijkende cijfers
van vorig jaar of specifieke prestatie-indicatoren zoals het aan-
tal uitstaande debiteurendagen. Afhankelijk van de hardheid
van deze verwachting kan de controller in zijn analyse hierop
steunen. Denk bijvoorbeeld aan het gemiddeld aantal uitstaande
debiteurendagen. Als deze ratio al jaren constant is, kan de con-

figuur 2

Controlemiddelen
Met welke controlemiddelen ontdekt de accountant de fouten in de (concept) jaarrekening?

Totaal Kleine fouten Grote fouten

(n=605) (n=159) (n=82)

% % %

Cijferanalyse 20 20 28

Interviews met de cliënt 14 10 16

Verwachtingen uit het dossier van vorig jaar 6 4 11

Eenvoudig toe te passen controlemiddelen 40 34 55

Gedetailleerde analyse en review 29 30 26

Beoordelen interne- en externe documentatie en confirmatie 17 22 12

Nagaan van de rekenkundige juistheid 6 9 2

Detailcontroles 52 61 40

Overig 8 5 5

Totaal 100 100 100

BRON: EIMERS, 2002

Veel fouten worden
veroorzaakt door personele
problemen
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troller hier meer op steunen in zijn analyse dan in het geval de
ratio jaarlijks fluctueert.
Belangrijk is verder dat de controller afstand neemt van het
opstellen van cijfers: een kritische overview op cijfers is beter
mogelijk als hij niet zelf de cijfers hoeft op te stellen. Uiteraard
is ook de kennis en ervaring van de administrateur van belang:
de kans op fouten is bij een nieuwe administrateur groter dan
bij een meer ervaren administrateur. De controller kan hiermee
rekening houden door altijd kritisch om te gaan met verklarin-
gen die de administrateur geeft voor geconstateerde fluctuaties
tussen de verwachting en realisatie: is de verklaring plausibel?
Geeft de verklaring een toereikend antwoord op de grootte van
de afwijking tussen verwachting en realisatie? Een kwantifice-
ring van de verklaring, bijvoorbeeld door het maken van een
eenvoudige journaalpost kan hierbij behulpzaam zijn.

Tenslotte is het opleidingsaspect van belang. Eerder in deze bij-
drage werd aangegeven dat veel fouten worden veroorzaakt
door een gebrek aan kennis of onvoldoende beschikbaarheid
van gekwalificeerd personeel. Uiteraard kunnen cursussen het
opleidingsniveau van de administrateur verhogen. Training-on-
the-job door de controller kan echter ook het kennisniveau van
de administrateur met sprongen verhogen. Te denken valt hier-
bij aan het stimuleren van de administrateur door hem zelf ana-
lyses te laten maken op de door hem opgestelde cijfers en het
geven van gerichte feedback door de controller bij het uitvoeren
van zijn analyses. –C

figuur 3

Wat zijn de oorzaken van fouten in de (concept) jaarrekening?

% %

Onvoldoende administratieve- of verslaggevingskennis 26,0

Personeelsproblemen (mutaties, onervarenheid, incompetentie, tijdsdruk) 17,5

Fouten van personele aard (beschikbaarheid en competentie van personeel) 43,5

Foutieve periodeafgrenzing 11,5

Onvoldoende naleving van interne procedures 11,3

Berekeningsfouten 6,7

‘Technische fouten’ bij de uitvoering van het afsluitingsproces 29,5

Inschattingsfouten (zoals bij het bepalen van voorzieningen) 19,5

Overig 7,5

Totaal 100

BRON: EIMERS, 2002

figuur 4

Tips voor het uitvoeren van cijferanalyses

– Formuleer vooraf eigen verwachtingen.

Voorkom mogelijke beïnvloeding door het ontbreken

van de vergelijkende cijfers (realisatie vorige periode,

budget, marktgegevens).

– Delegeer zoveel mogelijk het opstellen van de cij-

fers. 

De analyse wint aan scherpte als je niet zelf de opstel-

ler bent.

– Houd rekening met de kennis en ervaring van de

administrateur.

De kans op fouten is groter bij een minder ervaren

administrateur.

– Kwantificeer een verkregen verklaring van de

administrateur.

Geeft de administrateur een afdoende verklaring voor

de fluctuatie? Maak pro forma een journaalpost om te

kijken welk effect de verklaring heeft op de geconsta-

teerde fluctuatie.

– Geef feedback aan de administrateur. 

Hij kan leren van een scherpe analyse, waardoor hij de

fout de volgende keer zelf kan signaleren.

– Denk in processen. 

Houd de verbanden tussen jaarrekeningposten in de

gaten: een fout kan doorwerken in andere onderdelen

van een transactieproces.

– Analyseer de cijfers op een voldoende gedetail-

leerd niveau.

Ontwikkelingen kunnen worden ‘uitgevlakt’ als cijfers

te gecomprimeerd worden weergegeven.

Controller moet opstellen
van cijfers delegeren


