
Ivo de Ruijter en Jochem Potjer*

Spreadsheets worden veelvuldig gebruikt door organi-
saties. In veel gevallen ontbreekt echter een adequate IT-
beheersomgeving waardoor spreadsheets fouten kunnen
bevatten. Dit risico heeft gevolgen voor de controller die
in het kader van de interne informatievoorziening of van
compliance veelvuldig spreadsheets gebruikt. Dit artikel
bespreekt de risico’s van het gebruik van spreadsheets
en bevat ook een stappenplan om meer zekerheid over
spreadsheets te verkrijgen. Een belangrijke activiteit
daarbij is het beoordelen van de inhoud van een spread-
sheet aan de hand van een economisch en technisch nor-
menkader met behulp van spreadsheet assurance software.
Deze gepresenteerde werkwijze biedt de controller de
mogelijkheid zekerheid te verwerven omtrent het in con-
tinuïteit goed functioneren van spreadsheettoepassingen.

1. Spreadsheets voorzien in 
behoefte en noodzaak

Spreadsheets zijn niet meer weg te denken uit financiële
en administratieve functies. Programma’s als MS Excel of
Lotus 123 worden gebruikt voor eenvoudige berekenin-
gen tot complexe bedrijfskritische calculaties. Dit gebruik
wordt bevorderd door de beschikbaarheid, het gebrui-
kersgemak en de flexibiliteit van de spreadsheettoepassing

– zeker in vergelijking met grote IT-systemen als SAP of
Oracle. Spreadsheets vullen ook vaak het ‘gat’ in de behoefte
naar informatie die ontstaat als een nieuw financieel
systeem wordt geïmplementeerd. Op het moment dat het
systeem in gebruik wordt genomen, zijn de behoeftes al
weer verouderd, zie figuur 1. 

Spreadsheets zijn er in verschillende soorten en maten. Ze
kunnen – zonder daarbij volledig te willen zijn – worden
ingedeeld naar functie en het belang voor controllers en
andere gebruikers: 
• Financiële spreadsheets voor de interne informatievoor-

ziening: Het gaat hierbij om spreadsheets die een belang-
rijke rol spelen in de interne bedrijfsvoering. Bijvoor-
beeld spreadsheets die –meestal – periodiek worden
gebruikt voor performance-rapportages, het maken
van strategische beslissingen en andere management-
besluitvorming.

• Jaarrekeninggerelateerde spreadsheets: Dit zijn spread-
sheets die gebruikt worden ten behoeve van de jaar-
rekening, zoals een spreadsheet voor de afschrijving
van vaste activa. Voor SEC listed bedrijven betreft het
dit ook spreadsheets die vallen onder sectie 404 van
de Sarbanes-Oxley Act. Het gaat hierbij onder andere
om spreadsheets die een rol spelen bij de uitvoering
van key controls.

• Eenmalige spreadsheets: Het gaat hierbij om spread-
sheets die bijvoorbeeld gebruikt worden voor het een-
malig bepalen van een investeringsbeslissing of het
berekenen van de impact van een kostenreductiepro-
gramma.

Het wijdverspreide en veelzijdige gebruik van spread-
sheets heeft bij veel bedrijven vooralsnog niet geleid tot
het systematisch denken over en implementeren van een
beheersingskader rondom spreadsheets. Als gevolg hier-
van zijn de (financiële) risico’s van het gebruik van spread-
sheets in de loop der jaren aanzienlijk gestegen. Control-
lers die vanuit hun rol belang hebben bij betrouwbare
managementrapportages, juiste bedrijfseconomische bere-
keningen en compliance, hebben niet altijd de kennis en
middelen om de risico’s te beheersen. Dit artikel is ener-
zijds bedoeld om de risico’s in spreadsheets te belichten
en anderzijds om de controller handvaten aan te reiken
om risico’s in en rondom spreadsheets beter te beheersen.
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Figuur 1. Spreadsheets voorzien in een behoefte na de implementatie van

een nieuw IT-systeem. 
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2. Spreadsheets vormen een 
risico

2.1 Ontbreken van een gecontroleerde omgeving voor
spreadsheets 

Spreadsheets kunnen worden gezien als (mini)software-
applicaties. Bij ‘echte’ software applicaties zijn manage-
ment en de IT afdeling zich vaak wel bewust dat IT gene-
ral control-procedures nodig zijn. Onderdeel van die pro-
cedures is dat er sprake dient te zijn van verschillende
fases (ontwerp/bouw/test/uitrol) en dat gescheiden rollen,
toegangscontrole en back-upprocedures aanwezig moeten
zijn. Echter, bij spreadsheets passen Finance & Control-
afdelingen deze werkwijzen en procedures vaak niet syste-
matisch toe. Bij het bouwen van spreadsheets wordt in
veel gevallen de spreadsheet door één persoon gebouwd
en getest (als deze überhaupt al deugdelijk wordt getest)
of is er geen documentatie beschikbaar, waardoor de
reproduceerbaarheid en het onderhoud lastig kan zijn. 

Figuur 2 geeft de procentuele best practice-tijdsbesteding
weer voor het bouwen van een applicatie/spreadsheet. In
het geval dat documentatie ontbreekt en geen testwerk-
zaamheden hebben plaatsgevonden, is een groot deel van
de noodzakelijke werkzaamheden nog niet voltooid na
ingebruikname!

Ook bij de spreadsheets die al in gebruik zijn, wordt vaak
voorbijgegaan aan reguliere beheersprocedures. Vaak is de
toegang tot spreadsheets beperkt geregeld en ontbreken
formele change management-procedures en acceptatie-
testen, relevant voor het zorgvuldig in gebruik nemen na
onderhoud/wijziging. 

Er zijn meerdere oorzaken aan te geven waarom in de
praktijk voorbij wordt gegaan aan de best practice-proce-
dures. Mogelijke oorzaken kunnen zijnt:
• een bouwer van een spreadsheet Bij het bouwen van

spreadsheets wordt in veel gevallen de spreadsheet
door één persoon gebouwd en getest onvoldoende tijd
beschikbaar x om alle stappen te doorlopen en daarom
kiest voor de ad-hoc aanpak;

• de beheerder/bouwer van een spreadsheet is onvol-
doende bekend met risico’s, beheersmaatregelen en
tools rondom spreadsheets;

• de beheerder/bouwer van een spreadsheet is onvol-
doende bekend met de development- en beheerscyclus
die in de IT-wereld algemeen bekend en aanvaard is,
en/of de werkwijze wordt als overdreven en inflexibel
ervaren; 

• er zijn te weinig resources voor activiteiten als testen
en versiebeheer.

2.2 Fouten in spreadsheets

Als gevolg van beperkte IT general control-procedures – en
daaruit voortvloeiend een beperkte IT-beheersomgeving –
loopt een controller en daarmee het bedrijf, het risico dat
spreadsheets fouten bevatten. 
Enkele typen fouten die kunnen worden onderscheiden
zijn:
• referentiefouten; verkeerde optellingen of verwijzingen,

cellen die harde invoer zijn in plaats van formules
waardoor nieuwe input niet overal doorrekent;

• bedrijfseconomische fouten; onjuiste formules vanuit
een bedrijfseconomisch perspectief (bijvoorbeeld een
onjuiste afschrijvingsmethode), onjuiste berekening
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Figuur 2. Procentuele best practice-tijdsbesteding voor het bouwen van een spreadsheet.
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van belastingen of een berekening die niet in overeen-
stemming is met accounting standaarden als IFRS of
US GAAP;

• Excel logic errors; onjuiste toepassing van standaard
functionaliteiten in Excel (bijvoorbeeld het gebruik
van de IRR-functie in plaats van de XIRR-functie);

• interface-fouten; onjuiste of onvolledige verwijzingen
en koppelingen naar andere bronnen, Pivot-tabellen
die niet hernieuwd zijn, links naar verouderde versies
van andere spreadsheets;

• input-fouten; onjuiste input waarden;
• gebruikersfouten; onjuiste copy–paste-acties, onvolle-

dige sortering waarbij maar een deel van de kolommen
wordt gesorteerd;

• controleomgevingfouten: formules die per ongeluk zijn
overschreven met harde invoer, niet geautoriseerde
aanpassingen, issues in versiebeheer.

De fouten in spreadsheets worden in veel gevallen niet
ontdekt omdat niet er getest wordt. In enkele gevallen wordt
de fout pas ontdekt wanneer de schade al is aangericht.
Dat kleine fouten in (het gebruik van) een spreadsheet
grote gevolgen kunnen hebben, blijkt uit de volgende
twee voorbeelden. 

“June 03, 2003 TORONTO (Reuters) – TransAlta Corp.
said on Tuesday it will take a $24 million charge to earn-
ings after a bidding snafu landed it more U.S. power trans-
mission hedging contracts than it bargained for, at higher
prices than it wanted to pay. 
[...] the company’s computer spreadsheet contained mis-
matched bids for the contracts, it said. ‘It was literally a
cut-and-paste error in an Excel spreadsheet that we did
not detect when we did our .nal sorting and ranking bids
prior to submission,’ TransAlta chief executive Steve Sny-
der said in a conference call. ‘I am clearly disappointed over
this event. The important thing is to learn from it, which
we’ve done.’ As New York ISO rules did not allow for a
reversal of the bids, the contracts went ahead.” Story:
http://www.theregister.co.uk/content/67/ 31298.html.

“Ahold moet omzetcijfers rectificeren
Ahold heeft zijn donderdag gepubliceerde omzetcijfers
over het vierde kwartaal moeten rectificeren. De omzet-
ontwikkeling bij twee supermarktketens in de VS is slech-
ter dan aanvankelijk werd gerapporteerd. 
Marktreactie Het aandeel leverde in eerste reactie 6,6% in
nadat het supermarktconcern een persbericht uitbracht
waarin het de donderdag gemelde omzetcijfers voor de
Amerikaanse ketens Stop & Shop en Giant-Landover cor-
rigeerde.
Handmatig Volgens Ahold zijn de verschillen het gevolg
van ‘een handmatige berekeningsfout’. Een woordvoerder
van het concern zegt dat een aantal winkels op de ver-
keerde plaats in een spreadsheet is gezet. De omzet van
deze vestigingen is daardoor ten onrechte meegeteld in de
vergelijkbare omzet.
Eerder Het is niet de eerste keer dat het supermarktcon-
cern terugkomt op eerder gepubliceerde cijfers. Ook na het
boekhoudschandaal in 2003 is dat in 2004 nog eens gebeurd.

‘We vinden dit vervelend en hebben onze excuses aan-
geboden’, zegt de Ahold-woordvoerder over de jongste
vergissing. ‘Het is een menselijk fout. Wat gebeurd is, is
gebeurd. Het betekent dat we ons nog meer moeten con-
centreren op de business en de cijfers.’” Bron: Financieel
Dagblad 16 januari 2006

Ook fouten met een minder grote impact komen veelvul-
dig voor. Bij de vele spreadsheet review-opdrachten die
PricewaterhouseCoopers’ (PwC) Quantitative Analysis-
groep heeft uitgevoerd, zijn tot nu toe altijd tekortkomin-
gen in spreadsheets ontdekt. Het merendeel van deze
tekortkomingen leidt echter niet direct tot foutieve uit-
komsten, maar verhoogt in ernstige mate betrouwbaar
onderhoud, waardoor fouten in de uitkomsten zich later
in de tijd kunnen voordoen. Denk bijvoorbeeld aan een
btw-percentage van 19% dat niet als invoer, maar als
direct onderdeel van een berekening is opgenomen (“= E7
* 1,19”). Stel dat de btw zou veranderen en een gebruiker
zich niet voldoende bewust is van de berekening in de cel,
dan blijft een spreadsheet de berekening uitvoeren op
basis van het oude btw-percentage.
“An article in the May 24, 2004 issue of Computer World
indicated that, ‘Anecdotal evidence suggests that 20% to
40% of spreadsheets have errors, but recent audits of 54
spreadsheets found that 49 (or 91%) had errors, according
to research by Raymond R. Panko, a professor at the Uni-
versity of Hawaii.” 

Fouten en tekortkomingen in een spreadsheet kunnen
voor een groot deel worden voorkomen wanneer vanaf
het begin van het gebruik rekening wordt gehouden met
de risico’s en wanneer controls worden ingezet om deze te
mitigeren. De start van de bouw van een spreadsheet is
uitermate belangrijk. Een goede opzet van de spreadsheet
– zowel een heldere structuur als een scheiding van input,
berekeningen en output –, het opnemen van controle-
totalen en andere checks binnen een spreadsheet, kunnen
een deel van de risico’s reduceren. Met onder andere een
testfase en het plaatsen van de spreadsheet in een beheers-
omgeving wordt in de latere fases de kans op fouten ver-
minderd.

2.3 Gevolgen voor de controller

In het ideale geval dat de controller vanaf het begin reke-
ning heeft gehouden met risico’s en adequate controls
heeft geïmplementeerd, zijn de risico’s gemitigeerd. Dit
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kan onder andere door tussentijdse controles of bijvoor-
beeld een high level-aansluiting met andere systemen om
de juistheid en volledigheid van data en onderliggende
preparatiestappen en berekeningen na te gaan. 

Onze ervaring leert echter dat veel controllers dit proces
nog onvoldoende in de greep hebben. Daarmee raakt het
een van de voornaamste werkzaamheden van controllers:
betrouwbare interne informatievoorziening. Een control-
ler, maar ook het management van het bedrijf, kan er niet
zonder meer van uitgaan dat een spreadsheet juist is wan-
neer deze in een IT-beheersomgeving is gebouwd en/of
wordt beheerd. 

De vraag is in dat geval aan de orde, hoe een controller op
een effectieve en efficiënte wijze kan (laten) vaststellen
dat controls in en rondom spreadsheets adequaat zijn en
dat daarmee de inhoud van de spreadsheets juist en cor-
rect is. Dit geldt voor zowel de spreadsheets van de eigen
Finance & Control-afdeling als voor de spreadsheets van
werkmaatschappijen. Zeker in complexere situaties kun-
nen modellen te veel cellen met formules bevatten om
alles integraal te controleren in het kader van een audit/
kwaliteitscontrole. Daarnaast is de vraag hoe een geteste
spreadsheet in een adequate beheersomgeving komt;
welke aspecten spelen hierbij een rol?

Uit deze paragraaf is naar voren gekomen dat de aanwe-
zigheid van een beheersomgeving van spreadsheets in het
belang is van zowel management als de controller. De vol-
gende paragrafen gaan in op situaties waar er geen of slechts
een beperkte beheersomgeving aanwezig is, maar waarbij
al wel vele spreadsheets worden gebruikt voor onder
andere de periodieke informatievoorziening. Vragen die
aan bod komen zijn: op welke spreadsheets dient gefocust
te worden, op welke wijze kan meer zekerheid worden
verkregen omtrent de berekeningen in spreadsheets, en op
welke wijze kan de beheersomgeving worden verbeterd? 

3. Vergroten van vertrouwen 
in spreadsheets 

Finance & Controls-afdelingen gebruiken vaak spread-
sheets. Echter, niet voor elke spreadsheet is een even
streng regime nodig als het gaat om een beheersomgeving.
Veel spreadsheets zijn vanuit een managerial en een jaar-
rekening perspectief niet direct kritisch en het verdient de
voorkeur om allereerst de kritische spreadsheets – indien
nodig – inhoudelijk te toetsen en in een beheersomgeving
te brengen. Hoe dit bereikt kan worden, wordt hierna uit-
gewerkt.

Stap 1: Selectie van kritische spreadsheets 
Om te bepalen voor welke spreadsheets een gecontro-
leerde omgeving wenselijk dan wel noodzakelijk is, moet
als eerste stap de relevantie en de complexiteit van de aan-
wezige spreadsheets worden bepaald. De relevantie kan
liggen in het belang van de spreadsheet voor management-
beslissingen, maar ook op het vlak van de relevantie voor

de jaarrekening of in de vorm van key control op het pro-
ces.

Een inventarisatie en het beoordelen van de relevantie en
complexiteit van spreadsheets is mogelijk op basis van
een beoordeling door de gebruikers, beheerders of andere
belanghebbenden. Daarnaast bieden diverse leveranciers
ook software aan die alle spreadsheets op servers (of per
individuele desktop) automatisch kunnen detecteren en
inventariseren, waarbij ook onderlinge relaties (links)
worden gerapporteerd. Deze functionaliteit kan bij de
inventarisatie helpen. 

Ook voor de controller zal de relevantie (met name mate-
rialiteit) en complexiteit van de spreadsheet van belang
zijn om een beslissing te nemen over de mate waarin een
spreadsheet in een beheersomgeving moet worden onder-
gebracht.

Stap 2: Beoordeling van de beheersomgeving van spread-
sheets
Op het moment dat bepaald is welke spreadsheets kritisch
zijn, dient te worden vastgesteld of en in welke mate IT
general controls aanwezig zijn. Enkele van deze controls
zijn:
• functiescheiding; Scheiding tussen bouwen en testen,

autorisaties en procedures voor zaken als eigenaar-
schap en tekenbevoegdheid; 

• change management; er is sprake van een gecontro-
leerd proces voor het aanvragen, autoriseren, door-
voeren en formeel accepteren van wijzigingen;

• versiebeheer; Er is een controlemechanisme aanwezig
dat ervoor zorgt dat alleen met de meest recente en
goedgekeurde versies wordt gewerkt;

• toegangsbeheer; Toegangscontroles zijn voldoende aan-
wezig en worden regelmatig gecontroleerd. Dit zorgt
ervoor dat de juiste personen lees-, aanpassings- of
delete-rechten hebben, gebaseerd op de behoefte en
het trainingsniveau van de medewerker;

• input control; Dit controlemechanisme zorgt dat de
juistheid en volledigheid van de inputgegevens voor-
afgaand aan het uitvoeren van berekeningen worden
geverifieerd;

• controls in spreadsheet; door het inbouwen van checks
op errors kunnen ongewenste fouten worden voor-
komen.
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In die gevallen waar sprake is van een goede beheersom-
geving bij zowel het bouwen van spreadsheet modellen als
het gebruik ervan, dient de controller een bevestiging te
krijgen dat de IT general controls adequaat werken en heb-
ben gewerkt. 

De praktijk leert echter, dat tot in het recente verleden
weinig aandacht is geweest voor gecontroleerde omgevin-
gen tijdens het bouwen en bij het gebruik van spread-
sheets. Management, controllers, maar ook bouwers van
spreadsheets, zullen meestal de volgende situaties tegen-
komen:
1. Een al bestaand model is ontwikkeld en/of wordt

gebruikt in een ongecontroleerde omgeving. 
2. Een model is net gebouwd en dient getest te worden.

Bijvoorbeeld na het bouwen van een eenmalig model
voor het bepalen van de omzetbelasting. Hierbij dient
eerst de inhoud van de spreadsheet beoordeeld te wor-
den voordat een beheersomgeving een toegevoegde
waarde kan hebben. (Een spreadsheet met inhoude-
lijke fouten wordt niet beter van change management-
procedures!)

Stap 3: Verkrijgen zekerheid over bestaande/gewijzigde
en nieuw ontwikkelde spreadsheets 
Zekerheid omtrent bestaande en nieuw ontwikkelde spread-
sheets kan worden verkregen op basis van een aantal
werkzaamheden die de Quantitative Analysis-groep van
PwC verricht onder de titel Spreadsheet assurance. De aan-
pak wordt hierna beknopt toegelicht. Daarbij wordt ver-
ondersteld dat een complexe, kritische spreadsheet beoor-
deeld dient te worden. De beschreven werkwijze kan door
controllers, finance staff, de interne auditafdeling of andere
testers van spreadsheets worden gehanteerd. 

a. Definiëring van normenkaders waaraan spreadsheets
getoetst worden 

Onderscheid wordt gemaakt in twee normenkaders waar-
aan spreadsheets worden getoetst:
• De economische integriteit van het model. Deze vorm

van integriteit is vast te stellen door de opbouw en de
formules in het model te toetsen aan de hand van
beschikbare documentatie en door te toetsen op alge-
menere aspecten als bedrijfseconomische principes,
interne consistentie en volledigheid van modellen. 

• De technische integriteit van het model. Deze vorm van
integriteit is te toetsen met ‘detectieve’ software zoals
Spreadsheet Professional, Operis Analysis Kit (OAK)
of Exchecker. 

Tijdens het toetsen van de technische integriteit wordt
duidelijk welke unieke formules in de spreadsheet aan-
wezig zijn en wat het verband is tussen de diverse sheets.
Dit vormt dan ook de basis voor een toets op de econo-
mische integriteit. De technische integriteit wordt daarom
als eerste besproken. 

b. Technisch normenkader 
De technische integriteit kan worden getoetst met speci-
fieke spreadsheet assurance software. De software door-
loopt automatisch alle gevulde cellen in de spreadsheet en
voert daarbij een aantal technische controles uit. Uit-
gangspunt voor deze software is dat spreadsheets vaak
formules bevatten die zijn doorgekopieerd. Door in kaart
te brengen welke cellen ‘unieke’ formules bevatten en
welke cellen zijn doorgekopieerd, is het mogelijk om – in
technisch opzicht – de essentiële cellen en onderdelen in
de spreadsheet te identificeren. Alle controles kunnen ver-
volgens aan deze essentiële cellen worden gekoppeld.
Enkele andere resultaten zijn: 
• een grafische weergave van de modelstructuur;
• een classificatie van cellen als ‘tekst’, ‘numerieke

invoer waarde’, ‘unieke formule’ of ‘doorgekopieerde
formule’;

• de identificatie van formules vinden die (mogelijke)
bronnen van fouten zijn, onder meer: 
– cellen die niet gebruikt worden bij berekeningen;
– cellen die verwijzen naar andere lege cellen;
– cellen met ontbrekende verwijzingen ‘#ref’;
– de identificatie van alle verschillen op cel niveau

wanneer de spreadsheet met een andere spreads-
heet wordt vergeleken.

c. Economisch normenkader 
De grafische weergave van de modelstructuur en de clas-
sificatie van cellen naar de verschillende typen bieden de
mogelijkheid om op de essentiële cellen/onderdelen te
toetsten aan documentatie en meer algemene aspecten als
bedrijfseconomische principes, interne consistentie en
volledigheid van modellen. Deze wijze van toetsen is visu-
eel van aard. 

In het ideale geval is goede documentatie van het model
beschikbaar waaraan de spreadsheet getoetst kan worden. In
de praktijk is vrijwel geen documentatie opgesteld over het
model en wordt de beoogde opzet en werking besproken met
de bouwer en gebruiker om de werking en risicogebieden in
kaart te brengen. De ervaring leert dat (alhoewel minder effi-
ciënt) ook aan de hand van dergelijke besprekingen spread-
sheets in zekere mate te beoordelen zijn en vaak worden zo
relevante fouten in het model ontdekt.

d. Voordelen en beperkingen van spreadsheet assurance-
werkzaamheden voor de controlling environment 

In de praktijk is meestal sprake van een beperking in tijd,
budget, staffing en/of documentatie voor de spreadsheets.
De mate waarin het vertrouwen in spreadsheets kan wor-
den verhoogd, hangt dan ook af van de uitvoering van de
controlewerkzaamheden en welke controlestappen wor-
den doorlopen. Dit kan onder andere plaatsvinden door
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een rapportage op te stellen met feitelijke bevindingen. De
werkzaamheden resulteren hiermee in een negative assu-
rance – net als bij software applicaties – of in een lijst van
gevonden fouten. Dit rapport kan vervolgens worden
gebruikt om de controles en processen te optimaliseren.
Niettemin zijn meerdere voordelen van toepassing bij een
controle van spreadsheets:
• De grafische weergave van de modelstructuur geeft

een helder overzicht van unieke formules en alle invoer
in het model. Dit geeft de controller de mogelijkheid
om alle invoer in het model nader te beoordelen en
aan te sluiten alsmede om de economische integriteit
van het model te beoordelen door ‘slechts’ alle unieke
formules te doorlopen. Zonder een grafisch overzicht
kan alleen door een integrale controle van alle formu-
les dezelfde zekerheid worden verkregen, want zonder
een integrale controle blijft het de vraag of de beoor-
deling wel volledig is geweest. 

• Door te focussen op de unieke formules en de input
– de essentiële onderdelen van de spreadsheet – kan
een spreadsheet met een verhoogde efficiency op juist-
heid worden beoordeeld. 

• De testen die resulteren in een overzicht met moge-
lijke probleemcellen, geven de controller al inzicht
welke mogelijke problemen er spelen. 

• De functionaliteit om spreadsheets te vergelijken biedt
de controller de mogelijkheid om gebruik te maken
van eerdere werkzaamheden. Wanneer in een controle
een spreadsheet integraal is beoordeeld, kan voor een
opvolgende periode de actuele spreadsheet worden
vergeleken met de oude spreadsheet. Na opvolging van
de geïdentificeerde verschillen heeft een controller
dezelfde mate van zekerheid als bij een nieuwe inte-
grale controle. 

• Door beter inzicht in de gebruikte spreadsheets kun-
nen de mogelijkheden voor efficiency-voordelen wor-
den vastgesteld. De Finance & Control-afdeling kan
een beter overzicht krijgen van tijdrovende handmatige
handelingen, dubbele werkzaamheden of onnodige
complexiteit. Deze problemen kunnen vervolgens door
het herdefiniëren en herontwerpen van de spread-
sheets of door bijvoorbeeld het gebruik van databases,
worden verholpen. 

Een voorbeeld uit de praktijk: Binnen een bank was een
complex voorzieningenmodel opgesteld en de interne
audit dienst had meer dan twee weken aan de beoordeling
besteed. In het opvolgende jaar, waarbij een aangepaste
versie werd gebruikt, kon met behulp van spreadsheet
assurance software binnen een paar uur alle verschillen
worden geïdentificeerd met alle tijdsbesparing van dien. 

Stap 4: Borging van spreadsheets in een gecontroleerde
omgeving
Om te kunnen blijven steunen op de integriteit van een
gebouwd model is het van belang dat een spreadsheet in
een gecontroleerde omgeving wordt gebruikt. Zoals eer-
der beschreven zouden IT general controls – zoals beschre-
ven in stap 2 – actief aanwezig moeten zijn. Op de markt
is software aanwezig die hierbij ondersteuning biedt. De

ontwikkelingen van deze nieuwe markt gaan zeer snel en
de producten verschillen ten aanzien van IT general con-
trol-functionaliteiten die beschikbaar zijn. 

Op het niveau van cultuur en organisatie zijn enkele
andere kenmerken van een adequate beheersomgeving
van toepassing. Deze zijn beschreven in het volgende
overzicht. 

Enkele kenmerken van een adequate beheersom-
geving:
Governance
• Er is een spreadsheet steward aangesteld die

een overzicht heeft van gebruikte en te ont-
wikkelen kritische spreadsheets en die erop
toeziet dat de juiste procedures worden gevolgd. 

• Medewerkers worden beloond voor het verbe-
teren van controls en efficiency.

Standards 
• Er zijn richtlijnen voor het structureren en

bouwen van spreadsheets. Dit geeft een gro-
tere uniformiteit van spreadsheets met alle
voordelen van dien. 

People
• Medewerkers zijn getraind in o.a. Excel en

Lotus 123, en hebben een beter inzicht in de
risico’s van het gebruik van spreadsheets. 

• Medewerkers hebben kennis ten aanzien van
software tools voor rapportages en analyses
die terugkerende, eenvoudige rapportages in
Excel kunnen automatiseren. 

Process 
• Er wordt meer tijd uitgetrokken voor het spe-

cificeren, testen en opstellen van documenta-
tie van spreadsheets. 

• Er zijn change management-procedures voor
het wijzigen van spreadsheets. 

• Kritische spreadsheets staan alleen op servers
in afgeschermde directories en er zijn proce-
dures voor de toegangscontrole. 

Technology/tools 
• Er wordt gebruik gemaakt van controlled envi-

ronment support tools als Scientific Software en
Cluster Seven om een aantal controls te kun-
nen uitoefenen. 
Er is één dataplatform waar alle data samen-
komt en uniforme definities van bepaalde
attributen zijn opgesteld. Dit biedt een uni-
forme basis voor spreadsheets, in tegenstelling
tot de situatie waarbij medewerkers – met een
eigen interpretatie van definities – rechtstreeks
op brondata een spreadsheet bouwen.
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Ook spreadsheets assurance-werkprogramma’s zoals eerder
in dit artikel besproken, zouden een standaardonderdeel
van de controle- en testprocedures kunnen vormen. Om
dit te bereiken is het te overwegen controllers, internal
auditors, financiële medewerkers en testers van spread-
sheets te trainen in het beoordelen van spreadsheets. 

4. Toekomst 

Het verbeteren van de beheersprocessen rondom spread-
sheets zijn inhaalslagen om ‘in control’ te raken, vooral
om te voldoen aan de strengere regelgeving én de behoefte
om de betrouwbaarheid van rapportages en berekeningen
te verhogen. Aan de enorme efficiency-slagen die binnen
bedrijven te behalen zijn, wordt echter nog voorbijgegaan.
Vele spreadsheets voor terugkerende rapportagedoelein-
den zijn te vervangen door rapportage-tools. De control-
ler binnen een bedrijf zou daar een voortrekkersrol in
kunnen vervullen. 

Andere aspecten die in de toekomst een rol (zouden moe-
ten) spelen: 
• het installeren van assurance en control tools bij finan-

ciële afdelingen, interne accountantsdiensten en andere
bouwers, testers en gebruikers van kritische spread-
sheets;

• de rol van gestructureerde fileformaten van Excel-
spreadsheets zoals XBRL en XML zal groter zijn. Zo

heeft de belastingdienst de ‘XML auditfile financieel’
gecreëerd die ervoor zorgt dat het vergaren van data
zo snel en foutloos mogelijk gebeurt. Ook het opladen
van financiële data voor de SEC in het zogenaamde
programma EDGAR dient bij voorkeur te gebeuren in
het XBRL-formaat; 

• bronnen van data zouden op één punt samen moeten
komen waar alle data definities eenduidig worden
vastgelegd en waar data genormaliseerd wordt zoals in
databases. Spreadsheets en rapportages worden dan
vanuit de gemeenschappelijke bron gedefinieerd. 

5. Conclusies 

In de praktijk is bij het bouwen en het gebruik van spread-
sheets vaak in onvoldoende mate een deugdelijke beheers-
omgeving aanwezig. Dit kan leiden tot fouten in de spread-
sheets. De risico’s van spreadsheets raken ook de control-
ler voor wat betreft zijn verantwoordelijkheid voor res-
pectievelijk betrokkeneheid bij de (periodieke) financiële
rapportages en bedrijfseconomische berekeningen of com-
pliance. Dit artikel heeft de risico’s rondom spreadsheets
in kaart gebracht en een werkwijze geschetst waarmee
meer zekerheid verkregen kan worden over de kwaliteit
van spreadsheets. De werkwijze is gebaseerd op onder
andere spreadsheet assurance software die nodig is om een
spreadsheet effectiever en efficiënter te kunnen beoorde-
len.
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