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Favorieten

A.03 Kwaliteit auditfile Informatie over de inhoud van de auditfile, zoals boekstuknummers die niet in balans 

zijn, totalen van debet en credit en lege regels. Dit geeft uitsluitend een eerste indicatie.

 Meer informatie over de kwaliteit van het auditfile verkrijgen.

FA.01 Kolommenbalans Kolommenbalans met proef-,saldi, en eindbalans.  Het verkrijgen van totalen op rekening- en rekeningsoort niveau.

FA.12 Rekeningnummer per dagboek, debet en credit Totaalbedragen per grootboekrekening per dagboek.  Het verkrijgen van inzicht over de herkomst van de in de dagboeken vastgelegde transacties.

FH.02 Totaalbedragen per debiteur/crediteur Overzicht totaal bedragen per debiteur en crediteuren op basis van de grootboek 

mutaties.

 Het verkrijgen van een overzicht van debiteuren en crediteuren bedragen die betrekking hebben op 

mutaties uit het grootboek.

FK.07 Totalen baten en lasten per maand Overzicht van de totale omzet, inkopen en kosten per maand.  Het verkrijgen van inzicht in de ontwikkeling van omzet, inkopen en kosten per maand.

FL.05 Kosten, omzet en resultaatgrafiek per maand Grafiek van het saldo per maand van de kosten, inkopen en de omzet.  Visueel maken van het saldoverloop van de kosten, inkopen en omzet per maand.

A Algemeen

A.01 Exporteer als nieuwe tabel Met dit script kunt u de huidige actieve tabel wegschrijven naar een nieuwe tabel.  Een extra tabel aanmaken waarin u de resultaten van een bepaalde analyse apart kunt zetten.

A.02 Toon meta data Meta data omvat eigenschappen van de auditfile  Extra informatie omtrent een bepaalde tabel tonen.

A.03 Kwaliteit auditfile Informatie over de inhoud van de auditfile, zoals boekstuknummers die niet in balans 

zijn, totalen van debet en credit en lege regels. Dit geeft uitsluitend een eerste indicatie.

 Meer informatie over de kwaliteit van het auditfile verkrijgen.

A.04 Overzicht rapportage in Excel Informatie en eigenschappen omtrent de auditfile, zoals kwaliteitskenmerken, saldo 

overzichten en totalen.

 rapportage over de eigenschappen en kwaliteit van het auditfile plaatsen in een Excel overzicht.

F Financiële analyses

FA Overzichten

FA.01 Kolommenbalans Kolommenbalans met proef-,saldi, en eindbalans.  Het verkrijgen van totalen op rekening- en rekeningsoort niveau.

FA.02 Kolommenbalans met bestandsnaam (alleen als 

>1 file is ingelezen)

Kolommenbalans met  proef-,saldi, en eindbalans en aangevuld met de herkomst van de 

mutaties op bestandsniveau.

 Het verkrijgen van totalen op rekening- ,rekeningsoort en herkomst niveau.

Vergelijkende cijfers

FA.03 Balansvergelijking Indien meerdere jaren zijn ingelezen kan met dit script een vergelijking per jaar op 

rekening niveau worden verkregen.

 Het inzicht krijgen in het verloop van de rekeningen per jaar.

FA.35 Overzicht balans-resultaat en cashflow Overzicht van de saldi van de balans, de resultatenrekening en de liquide middelen.  Het verkrijgen van inzicht in het vverloop van het vermogen, het verloop van de resultaten en cashflow. 

Dit overzicht kan over een periode van maanden of jaren worden gemaakt.

FA.36 Kengetallen (RGS noodzakelijk) Overzicht van de liquiditeit (current ratio), Solvabiliteit, Rantabiliteit en Retun on Sales. 

Deze analyse is alleen mogelijk indien de auditfile RGS bevat. 

 Het verkrijgen van inzicht in de financiele gezondheid (solvabiliteit), de mate waarin schulden gedekt zijn 

(liquiditeit). winstgevendheid (rentabiliteit) en de prestaties ten opzichte van andere ondernemingen 

(Return on Sales). Dit overzicht kan over een periode van maanden of jaren worden gemaakt.

Saldibalans

FA.04 Saldibalans per rekening Saldibalans per grootboekrekening.  Het verkrijgen van een overzicht van de totalen van de geboekte mutaties per grootboekrekening.

FA.05 Saldibalans per rekening en type saldo Saldibalans per grootboekrekening en het gemiddelde bedrag per mutatie  Het verkrijgen van een overzicht van de gemiddelden van de geboekte mutaties per grootboekrekening.

FA.06 Saldibalans per rekening en type debet en credit Saldibalans  per grootboekrekening, grootboektype en de debet en credit saldi  Het verkrijgen van een overzicht van de totalen van de geboekte mutaties per grootboekrekening.

FA.32 Saldibalans gemiddelden per rekening Overzicht van saldo gemiddelden per grootboekrekening.  Het verkrijgen van inzicht in de gemiddelde bedragen per grootboekrekening.

Aantallen per jaar-periode

FA.07 Aantallen per dagboek Het aantal geboekte mutaties per dagboek  Inzicht verkrijgen in de mate van het gebruik van de dagboeken.

FA.08 Aantallen per grootboekrekening Het aantal geboekte mutaties per grootboekrekening  Inzicht verkrijgen in de mate van het gebruik van de rekeningen.

Dagboeken

FA.09 Dagboeken totaal Het totaal van de mutaties per dagboek en gemiddeld bedrag per mutatie  Inzicht verkrijgen in de totalen die per dagboek worden geboekt.

FA.10 Dagboeken per jaar Het totaal van de mutaties per jaar,per dagboek en gemiddeld bedrag per mutatie, mits 

meerdere jaren zijn ingelezen.

 Inzicht verkrijgen in de totalen die per jaar per dagboek worden geboekt. 

FA.11 dagboeken, vroegste of laatste boeking Toont de datum van de eerste of laatste boeking per dagboek  Inzicht verkrijgen in de wijze van boeken in de dagboeken.

FA.12 Rekeningnummer per dagboek, debet en credit Totaalbedragen per grootboekrekening per dagboek.  Het verkrijgen van inzicht over de herkomst van de in de dagboeken vastgelegde transacties.

FA.13 Rekeningnummer per dagboek, saldo Saldo totalen per grootboekrekening per dagboek.  Het verkrijgen van inzicht over de herkomst van de in de dagboeken vastgelegde transacties.

FA.31 Rekeningnummer per dagboek, saldo per periode Overzicht van saldo totalen per grootboekrekening per dagboek per periode.  Het verkrijgen van inzicht over de herkomst van de in de dagboeken vastgelegde transacties.

Rekening per periode
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FA.14 Rekeningen debet en credit per periode Overzicht  totalen van de debet en credit boekingen per periode  Het verkrijgen van inzicht in het totaal van de boekingen per periode, gespecificeerd per 

grootboekrekening.

FA.15 Rekeningen debet en credit per maand Overzicht  totalen van de debet en credit boekingen per maand  Het verkrijgen van inzicht in het totaal van de boekingen per maand, gespecificeerd per 

grootboekrekening.

FA.16 Rekeningen debet en credit per kwartaal Overzicht  totalen van de debet en credit boekingen per kwartaal  Het verkrijgen van inzicht in het totaal van de boekingen per kwartaal, gespecificeerd per 

grootboekrekening.

FA.17 Rekeningen debet en credit per jaar Overzicht  totalen van de debet en credit boekingen per jaar  Het verkrijgen van inzicht in het totaal van de boekingen per jaar, gespecificeerd per grootboekrekening.

FA.18 Rekeningen saldo per periode Overzicht van het saldo van de debet en credit boekingen per periode.  Het verkrijgen van inzicht in het totaal van de boekingen per periode, gespecificeerd per 

grootboekrekening.

FA.19 Rekeningen cumulatief saldo periode Saldo van de cumulatieven debet en credit boekingen per periode.  Het verkrijgen van inzicht in het cumulatief totaal van de boekingen per periode, gespecificeerd per 

grootboekrekening.

FA.20 Rekeningen saldo per maand Saldo van de debet en credit boekingen per maand  Het verkrijgen van inzicht in het totaal van de boekingen per maand, gespecificeerd per 

grootboekrekening.

FA.21 Rekeningen saldo per jaar-maand Saldo totalen van de debet en credit boekingen per jaar en maand.  Het verkrijgen van inzicht in het totaal van de boekingen per jaar en maand, gespecificeerd per 

grootboekrekening.

FA.22 Rekeningen saldo per kwartaal Saldo totalen van de debet en credit boekingen per kwartaal.  Het verkrijgen van inzicht in het totaal van de boekingen per kwartaal, gespecificeerd per 

grootboekrekening.

FA.23 Rekeningen saldo per fiscaaljaar Saldo totalen van de debet en credit boekingen per fiscaal jaar.  Het verkrijgen van inzicht in het totaal van de boekingen per periode, gespecificeerd per 

grootboekrekening.

FA.24 Rekeningen saldo gemiddeld per jaar Gemiddeld saldo van de debet en credit boekingen per jaar.  Het verkrijgen van inzicht in het gemiddelde van de boekingen per jaar, gespecificeerd per 

grootboekrekening.

FA.25 Rekening debet en credit per weekdag Totalen van de debet en credit boekingen per dag.  Het verkrijgen van inzicht in het totaal van de boekingen per dag, gespecificeerd per grootboekrekening.

FA.34 Cumulatief saldo per weekdag per week Overzicht van cumulatief saldo per weekdag en per week.  Het verkrijgen van inzicht in de opbouw van het eindsaldo van een grootboekrekening per week, 

weergegeven per weekdag.

FA.26 Rekeningen debet, credit en saldo eigen periode Totalen van de debet en credit boekingen per zelf in te geven periode.  Het verkrijgen van inzicht in het totaal van de boekingen per periode, gespecificeerd per 

grootboekrekening.

FA.27 Rekeningen vroegste of laatste boeking Deze analyse toont de vroegste of de laatste boeking per rekeningnummer.  Het verkrijgen van inzicht in de datums waarop boekingen zijn begonnen of geëindigd per 

grootboekrekening.

Boekjaar

FA.28 Overzicht boekjaren Overzicht van in het auditfile voorkomende jaren afgeleid van de datum in de mutaties  Het verkrijgen van inzicht in de jaren die in mutaties voorkomen.

FA.29 Mutaties buiten boekjaar Overzicht van mutaties die plaats hebben gevonden in een ander jaar dan het boekjaar 

vanuit de headergegevens van de auditfile. Zie Menu optie a.02

 Het verkrijgen van inzicht in de mate waarin mutaties betrekking hebben op een ander jaar dan het 

boekjaar.

FA.30 Totalen per grootboekrekeningtype Overzicht van de totalen per grootboekrekeningtype (Balans & V&W) per boekjaar.  Controleren of de mutaties per grootboekrekeningtype aansluiten.

FA.33 Totalen per rubriek Overzicht van saldo totalen per grootboekrekeningrubriek(eerste cijfer van rekening).  Het verkrijgen van inzicht in de totale bedragen debet, credit en saldo per grootboekrekeningrubriek.

FB Grootboekmutaties

FB.01 Grootboekmutaties, alle rekeningen Overzicht van mutaties in een lay-out van een grootboekrekeningkaart.  Het verkrijgen van een overzichtelijk beeld van mutaties, waarbij veel meta data (debiteuren/crediteuren 

adresgegevens) is verborgen.

FB.02 Grootboekmutaties, specificeer rekening Overzicht van mutaties in een lay-out die overeenkomt met de door uzelf te specificeren 

grootboekrekeningkaarten.

 Het verkrijgen van een overzichtelijk beeld van mutaties, waarbij veel meta data (debiteuren/crediteuren 

adresgegevens) is verborgen.

FC Journaalposten

FC.01 Journaalposten die niet in balans zijn Overzicht van mutaties die niet in evenwicht zijn  Het verkrijgen van inzicht in de kwaliteit van de administratie, waarbij wordt uitgegaan van de gedachte 

dat journaalposten in evenwicht moeten zijn.

FC.02 Journaalposten per dagboek Totalisering van mutaties , gegroepeerd op journaalpost nummer.  Het verkrijgen van inzicht in de herkomst van de mutaties per dagboek.

FC.03 Ongebruikelijke boekingen Overzicht van: credit inkoop- en kosten boekingen, debet omzetboekingen en boekingen 

met een saldo van nihil.

 Het afzonderen van boekingen die mogelijk om nadere aandacht vragen.

FC.04 Maak kolommen voor VJP`s Hiermee worden extra kolommen toegevoegd waarin voorafgaande journaalposten 

kunnen worden ingebracht.

 De mogelijkheid bieden om achteraf nog VJP's in te kunnen brengen.

FC.05 Sorteren op grootboekrekening en datum Overzicht van boekingen gesorteerd op grootboekrekening en datum.  Per grootboek een overzicht verkrijgen van de mutaties in oplopende volgorde van datum.

FC.06 Verkopen buiten verkoopboek Overzicht van boekingen in de verkooprekeningen die niet geboekt zijn via verkoopboek.  Verkopen die niet via het verkoopboek zijn verwerkt afzonderen om nader te onderzoeken.

FC.07 Boekingen in het weekend Overzicht van mutaties waarvan de mutatiedatum valt in een weekend.  Als een organisatie normaliter geen activiteiten ontplooid in weekenden zullen deze mutaties nader 

onderzocht moeten worden.
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FC.08 Boekingen buiten periode Het verkrijgen van een overzicht van mutaties waarvan de mutatiedatum niet valt in de 

periode die bij de mutatie is aangegeven.

 Het verkrijgen van inzicht in de kwaliteit van de administratie.

FC.09 Boekingen rond een datum Overzicht van mutaties die liggen rond een zelf in te geven datum.  Het ter beschikking krijgen van boekingen rond een door u gekozen datum.

FC.19 Boekingen tussen 2 datums Overzicht van mutaties die liggen tussen 2 zelf in te geven datums.  Het ter beschikking krijgen van boekingen in een door u te kiezen periode.

FC.10 Boekingen met gelijk bedrag Overzicht van mutaties waarvan het bedrag meerdere keren voorkomt.  Het verkrijgen van inzicht in boekingen die regelmatig voor hetzelfde bedrag terugkomen.

FC.11 Boekingen met saldo 0 Overzicht van boekingen waarvan het saldo van de boeking 0 is.  Boekingen met een bedrag van 0 zijn mogelijk onjuist geboekt. Tevens verkrijgt de gebruiker inzicht in de 

kwaliteit van de administratie.

FC.12 Boekingen met bedragen die eindigen op "999" of 

ander getal

Overzicht van boekingen waarvan het saldobedrag eindigt op 999.  Boekingen met een bedrag wat eindigt op 999 zijn mogelijk onjuist geboekt. Tevens verkrijgt de gebruiker 

inzicht in de kwaliteit van de administratie.

FC.13 Veel voorkomende bedragen Overzicht  van boekingen waarvan het mutatiebedrag vaker voorkomt.  Boekingen met bedragen die vaak voorkomen kunnen mogelijk een aanleiding geven tot nader 

onderzoek.

FC.14 Dubbele omschrijvingen per grootboekrekening Overzicht aangemaakt van boekingen waarvan de omschrijving vaker voorkomt in de 

mutaties op één grootboekrekening.

 Boekingen met een omschrijving die vaak voorkomt kunnen een mogelijk onjuiste herkomst hebben.

FC.15 Dubbele bedragen per grootboekrekening Overzicht van vaker voorkomende bedragen voor een zelf te specificeren 

grootboekrekening

 Het verkrijgen van inzicht in boekingen die regelmatig voor hetzelfde bedrag terugkomen.

FC.16 Dubbele omschrijvingen en bedragen per 

grootboekrekening

Overzicht  van boekingen waarvan de bedragen en omschrijvingen vaak voorkomen voor 

aan te geven grootboekrekeningen.

 Het verkrijgen van inzicht in boekingen die regelmatig voor hetzelfde bedrag of omschrijving 

terugkomen.

FC.17 Stratificeer saldi in 20 groepen Deze analyse verdeelt mutatiesaldi in 20 gelijk oplopende groepen.  Het verkrijgen van inzicht in de verdeling van de mutatiesaldi.

FC.18 Boekingen grote bedragen Overzicht van (absolute, dus zowel positieve als negatieve) boekingen boven een zelf in 

te stellen bedrag.

 De boekingen traceren die mogelijk een bepaalde boven- of ondergrens overschrijden.

FD Organisatie

FD.01 Mutatieherkomst per dagboek detail Overzicht van de herkomst van de mutaties per dagboek. Met de herkomst wordt 

bedoeld de gebruiker, afdeling of organisatie onderdeel, al naar gelang de wijze en voor 

zover  het financieel pakket dit heeft vastgelegd in de auditfile.

 Het verkrijgen van inzicht in wie (herkomst) de mutaties in welke processen (dagboek) heeft ingebracht.

FD.02 Mutatieherkomst per dagboek debet gemiddeld Overzicht van de herkomst van de gemiddelde waarden van de debet mutaties per 

dagboek. Met de herkomst wordt bedoeld de gebruiker, afdeling of organisatie 

onderdeel, al naar gelang de wijze en voor zover  het financieel pakket dit heeft 

vastgelegd in de auditfile.

 Het verkrijgen van inzicht in wie (herkomst) de mutaties in welke processen (dagboek) heeft ingebracht.

FD.03 Mutatieherkomst per dagboek credit gemiddeld Overzicht van de herkomst van de gemiddelde waarden van de credit mutaties per 

dagboek. Met de herkomst wordt bedoeld de gebruiker, afdeling of organisatie 

onderdeel, al naar gelang de wijze en voor zover  het financieel pakket dit heeft 

vastgelegd in de auditfile.

 Het verkrijgen van inzicht in wie (herkomst) de mutaties in welke processen (dagboek) heeft ingebracht.

FE Vaste activa

FE.01 Toevoegingen vaste activa dit jaar Overzicht van debet boekingen op door u te selecteren activa rekeningen.  Inzicht verkrijgen in de mutaties van de vaste activa.

Voorraad

FE.02 Grote voorraadbedragen Overzicht van boekingen boven een op te geven waarde, op door u te selecteren 

voorraadrekeningen.

 Inzicht verkrijgen in de mutaties van grote voorraadbedragen.

FF Kas

FF.01 Kas, meest afwijkende boekingen Overzicht van boekingen op de kasrekening(en) die afwijken van de standaard deviatie 

van kas mutaties.

 Het verkrijgen van inzicht in de afwijkingen op de meest voorkomende kasboekingen.

FF.02 Kas, afgeronde bedragen Overzicht van boekingen op de kasrekening(en) met een afgerond (geheel) bedrag.  Het verkrijgen van inzicht in afwijkingen op de meest voorkomende kasboekingen (een kasboeking is 

meestal geen afgerond bedrag).

FF.03 Kas, bedragen per week Overzicht van de totaal kas bedragen per week en per dag  Het verkrijgen van inzicht op boekingen die afwijken van wat er normaliter wekelijks geboekt wordt.

FF.09 Kas, bedragen per maand Overzicht per maand van de bedragen debet, credit en saldo. Tevens wordt het 

cumulatieve saldo getoond.

 Het snel verkrijgen van inzicht in het saldoverloop van de liquide middelen.

FF.04 Kas, kies boekingen op weekdag(en) Overzicht van de kasmutaties op door u aan te geven dagen in de week.  Het verkrijgen van inzicht in weken die qua kas mutaties afwijken van de gebruikelijke bedragen.

FF.05 Kas, uitgaven groter dan ... Overzicht van kas uitgaven boven een in te geven (absoluut) bedrag.  Het verkrijgen van inzicht in kasmutaties die qua grootte nader onderzoek behoeven.

FF.06 Kas, ontvangsten groter dan ... Overzicht van kas ontvangsten boven een in te geven (absoluut) bedrag.  Het verkrijgen van inzicht in kasmutaties die qua grootte nader onderzoek behoeven.

FF.07 Saldoverloop kas Overzicht van het cumulatieve boekingssaldo van de kas.  Het verkrijgen van inzicht in de mate waarin het kassaldo afwijkt van heet te verwachten saldo.

FF.08 Negatieve kas Overzicht naar datum van het bestaan van een negatief saldo.  Een negatief kassaldo is in principe niet mogelijk. Deze analyse verschaft u dus inzicht in de kwaliteit van 

de administratie.

FG Bank

FG.01 Bank, meest afwijkende boekingen Overzicht van boekingen op de kasrekening(en) die afwijken van de standaard deviatie 

van bank mutaties.

 Het verkrijgen van inzicht in de afwijkingen op de meest voorkomende kasboekingen.
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FG.02 Bank, afgeronde bedragen Overzicht van boekingen op de bankrekening(en) met een afgerond (geheel) bedrag.  Het verkrijgen van inzicht in afwijkingen op de meest voorkomende bankboekingen (een bankboeking is 

meestal geen afgerond bedrag).

FG.03 Bank, bedragen per week Overzicht van de totaal bank bedragen per week  Het verkrijgen van inzicht op boekingen die afwijken van wat er normaliter wekelijks geboekt wordt.

FG.09 Bank, bedragen per maand Overzicht per maand van de bedragen debet, credit en saldo. Tevens wordt het 

cumulatieve saldo getoond.

 Het snel verkrijgen van inzicht in het saldoverloop van de liquide middelen.

FG.04 Bank, kies boekingen op weekdag(en) Overzicht van de bankmutaties op door u aan te geven dagen in de week.  Het verkrijgen van inzicht in weken die qua bank mutaties afwijken van de gebruikelijke bedragen.

FG.05 Bank, uitgaven groter dan ... Overzicht van bankuitgaven boven een in te geven (absoluut) bedrag.  Het verkrijgen van inzicht in kasmutaties die qua grootte nader onderzoek behoeven.

FG.06 Bank, ontvangsten groter dan ... Overzicht van bankontvangsten boven een in te geven (absoluut) bedrag.  Het verkrijgen van inzicht in bankmutaties die qua grootte nader onderzoek behoeven.

FG.07 Saldoverloop bank Overzicht van het cumulatieve boekingssaldo van de bank.  Het verkrijgen van inzicht in de mate waarin het banksaldo afwijkt van heet te verwachten saldo.

FH Debiteuren/Crediteuren

Gegevens uit grootboek

FH.01 Overzicht alle debiteuren/crediteuren gegevens Overzicht gegevens debiteuren en crediteuren op basis van de grootboek mutaties  Het verkrijgen van een overzicht van debiteuren en crediteuren gegevens die betrekking hebben op 

mutaties uit het grootboek.

FH.02 Totaalbedragen per debiteur/crediteur Overzicht totaal bedragen per debiteur en crediteuren op basis van de grootboek 

mutaties.

 Het verkrijgen van een overzicht van debiteuren en crediteuren bedragen die betrekking hebben op 

mutaties uit het grootboek.

FH.022 Totalen per jaar Overzicht totaal bedragen per jaar per debiteuren/crediteur op basis van de grootboek 

mutaties.

 Het verkrijgen van een overzicht per jaar van debiteuren/crediteuren bedragen die betrekking hebben op 

mutaties uit het grootboek.

FH.03 Overzicht facturen Overzicht van mutaties per factuur, mits de factuur gegevens in het auditfile zijn 

opgenomen

 Het verkrijgen van inzicht in de betaalde en openstaande bedragen per factuur.

FH.04 Bruto omzet per debiteur Overzicht van de omzet per debiteur op basis van de geboekte mutaties  Het verkrijgen van een overzicht van de omzet per debiteur teneinde een afweging te kunnen maken 

omtrent belang van de afnemer, korting bedragen etc.

FH.05 Kosten per crediteur Overzicht van de kosten per crediteur op basis van de geboekte mutaties  Het verkrijgen van een overzicht van de kosten per crediteur teneinde een afweging te kunnen maken 

omtrent belang van de afnemer, korting bedragen, vendor lock etc.

FH.06 Debiteur/Crediteur voortschrijdend saldo Overzicht cumulatief voortschrijdend saldo  per debiteur en crediteur  Het verkrijgen van een overzicht van de op- en afboekingen per debiteur en crediteur met een 

cumulatief saldo om inzicht te verkrijgen in betaal bedrag, openstaande bedragen etc..

Debiteur/crediteur per 

periode

FH.07 Maand Overzicht per maand van de totalen per debiteur en crediteur.  Het verkrijgen van inzicht in de periodes waarin veel of weinig mutaties per debiteur/crediteur 

plaatsvinden.

FH.08 Kwartaal Overzicht per kwartaal van totalen per debiteur en crediteur.  Het verkrijgen van inzicht in de periodes waarin veel of weinig mutaties per debiteur/crediteur 

plaatsvinden.

FH.09 Debiteur/Crediteur per grootboekrekening Overzicht van de debiteuren en crediteuren boekingen per grootboekrekening  Het verkrijgen van inzicht over welke afnemers en leveranciers op welke grootboekrekeningen geboekt 

zijn.

FH.10 Debiteur/Crediteur per dagboek Overzicht  van de debiteuren en crediteuren boekingen per dagboek  Het verkrijgen van inzicht over welke afnemers en leveranciers via welke dagboeken geboekt zijn.

FH.11 Debiteuren en crediteuren grootboek per maand Overzicht verkregen van de debiteuren en crediteuren boekingen per grootboekrekening 

per maand

 Het verkrijgen van inzicht over welke afnemers en leveranciers op welke grootboekrekeningen en in 

welke maanden geboekt zijn.

FH.12 Debiteuren en crediteurenboekingen boven 

maximale limiet

Overzicht debiteuren en crediteuren boekingen boven een in te geven bedrag  Het verkrijgen van inzicht of de gestelde limieten per afnemer of leverancier juist zijn toegepast.

FH.13 Debiteuren/Crediteuren boekingen in het 

weekend

Overzicht van debiteuren en crediteuren mutaties die vallen in een weekend.  Het ter beschikking krijgen van boekingen van afnemers en leveranciers in een weekend.

FH.14 Top 10 debiteuren mutaties Overzicht van de 10 grootste boekingen op debiteuren.  Het verkrijgen van inzicht in de grootste boekingen van afnemers.

FH.15 Top 10 crediteuren mutaties Overzicht van de 10 grootste boekingen op crediteuren.  Het verkrijgen van inzicht in de grootste boekingen van leveranciers.

FH.16 Top 10 debiteuren Overzicht  van de 10 debiteuren met de hoogste omzet  Het verkrijgen van inzicht in de grootste afnemers.

FH.17 Top 10 crediteuren Overzicht  van de 10 credteuren met de hoogste inkoop  Het verkrijgen van inzicht in de grootste leveranciers.

FH.23 Debiteuren en crediteuren mutatie totalen per 

dagboek

Overzicht per dagboek van de totaalposten debiteuren en crediteuren  Het verkrijgen van inzicht in de mutaties van debiteuren en crediteuren per dagboek.

FH.25 Credit-nota's crediteuren Overzicht mutaties op de rekening crediteuren, waarbij de omschrijving het woord 

"credit nota" (of iets wat daarop lijkt) bevat.

 Het verkrijgen van inzicht in de mutaties van crediteuren waarop via credit nota omschrijvingen 

afboekingen hebben plaatsgevonden.

FH.26 Debiteuren/Crediteuren boekingen rond een 

datum

Overzicht van debiteuren en crediteuren mutaties rond een zelf in te geven datum.  Het ter beschikking krijgen van boekingen van afnemers en leveranciers rond een door u gekozen datum.

FH.27 Credit-nota's debiteuren Overzicht mutaties op de rekening debiteuren, waarbij de omschrijving het woord "credit 

nota" (of iets wat daarop lijkt) bevat.

 Het verkrijgen van inzicht in de mutaties van debiteuren waarop via credit nota omschrijvingen 

afboekingen hebben plaatsgevonden.
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FH.28 Afboekingen debiteuren buiten kas en bank Overzicht van mutaties op de rekening debiteuren, waarbij afboekingen buiten het kas- 

of bankboek hebben plaatsgevonden.

 Het verkrijgen van inzicht in de mutaties van debiteuren die mogelijk op een andere wijze dan betaling 

via kas of bank hebben plaatsgevonden.

FH.29 Afboekingen crediteuren buiten kas en bank Overzicht van mutaties op de rekening crediteuren, waarbij afboekingen buiten het kas- 

of bankboek hebben plaatsgevonden.

 Het verkrijgen van inzicht in de mutaties van crediteuren die mogelijk op een andere wijze dan betaling 

via kas of bank hebben plaatsgevonden.

FH.30 Betalingstermijn per relatie Overzicht van alle op- en afboekingen per relatie, per factuurnummer met datum.  Het verkrijgen van inzicht in de termijn waarop facturen per relatie open hebben gestaan.

FH.32 Ouderdomsanalyse facturen Overzicht van saldibedragen per factuur, waarbij de laatste datum per factuurnummer 

wordt getoond.

 Inzicht verkrijgen in openstaande facturen en ouderdom van openstaande en betaalde facturen.

Gegevens uit sub-

grootboek

Debiteuren verloop uit 

subgrootboek

FH.18 Debiteurenverloop uit subgrootboek op 

factuurnummer

Overzicht van debiteuren boekingen uit het sub grootboek, op factuurnummer.  Inzicht verkrijgen in de op- en afboekingen op factuurnummer van debiteuren. Hiermee kan bijvoorbeeld 

een afloop controle worden uitgevoerd.

FH.19 Debiteurenverloop uit subgrootboek op op 

debiteur

Overzicht van de debiteuren boekingen uit het sub grootboek.  Inzicht verkrijgen in de op- en afboekingen van debiteuren. Hiermee kan bijvoorbeeld een afloop 

controle worden uitgevoerd.

Crediteuren verloop uit 

subgrootboek

FH.20 Crediteurenverloop uit subgrootboek op  

factuurnummer

Overzicht van de crediteuren boekingen uit het sub grootboek, op factuurnummer.  Inzicht verkrijgen in de op- en afboekingen op factuurnummer van crediteuren. Hiermee kan 

bijvoorbeeld een afloop controle worden uitgevoerd.

FH.21 Crediteurenverloop uit subgrootboek op 

crediteur

Hiermee verkrijgt u een overzicht van de crediteuren boekingen uit het sub grootboek.  Inzicht verkrijgen in de op- en afboekingen van crediteuren. Hiermee kan bijvoorbeeld een afloop 

controle worden uitgevoerd.

FH.22 Factuur en ouderdoms analyse Overzicht van de op- en afboekingen op factuurnummer en datum.  Inzicht verkrijgen in de ouderdom en het saldo van de facturen.

FH.24 Ontbrekende factuurnummers debiteuren Overzicht van factuurnummers op nummer met een indicatie van ontbrekende 

factuurnummers.

 Inzicht verkrijgen in de mate waarin factuurnummers opvolgend genummerd zijn. Het niet oplopend 

genummerd zijn van factuurnummers kan een indicatie zijn voor de kwaliteit van de administratie.

FH.31 Ouderdom debiteuren / Crediteure Overzicht van openstaande facturen per relatie per einde van het boekjaar.  Inzicht verkrijgen in ouderdom van openstaande facturen per relatie per balansdatum.

FI Steekproef

FI.01 Rekeningen steekproef Statistische steekproef uit mutaties van op te geven grootboekrekeningen.  Met een statische steekproef kan worden vastgesteld of een massa (verzameling mutaties) kan worden 

goedgekeurd aan de hand van het aantal gevonden fouten.

FI.02 Steekproef te verrekenen BTW Statistische steekproef uit mutaties van de op te geven omzetbelasting rekeningen.  Met een statische steekproef kan worden vastgesteld of een massa (verzameling mutaties) kan worden 

goedgekeurd aan de hand van het aantal gevonden fouten.

FI.03 Belastingdienst conforme steekproef Statistische steekproef uit specifieke grootboekmutaties (bijv. kosten of te verrekenen 

BTW). De wijze waarop deze steekproef wordt getrokken is conform de "Controle aanpak 

Belastingdienst".

 Met een statische steekproef kan worden vastgesteld of een massa (verzameling mutaties) kan worden 

goedgekeurd aan de hand van het aantal gevonden fouten.

FI.04 Dagboeken steekproef Statistische steekproef uit mutaties van op te geven dagboeken.  Met een statische steekproef kan worden vastgesteld of een massa (verzameling mutaties) kan worden 

goedgekeurd aan de hand van het aantal gevonden fouten.

FJ BTW

FJ.01 Overzicht BTW codes Overzicht van in het auditfile gebruikte btw codes.  Vaststellen of er onverwachte codes voorkomen in de mutaties.

FJ.02 Verschil BTW berekening Vergelijking van het veld btw bedrag met de berekende btw aan de hand van het btw 

percentage.

 Vaststellen of de btw boekingen qua btw bedrag correct zijn geboekt. 

FJ.03 BTW per grootboekrekening Overzicht van de geboekte btw (op basis van btw bedrag) per grootboekrekening.  Inzicht verkrijgen in de totale btw per grootboekrekening.

FJ.04 BTWcodes per dagboek Overzicht van de gebruikte btw codes per dagboek.  Inzicht verkrijgen in de btw soorten per dagboek. 

FJ.05 BTW per grootboekrek. per periode Overzicht van de geboekte btw per grootboekrekening per periode.  Inzicht verkrijgen in de geboekte btw soorten per periode. 

FJ.06 BTW codes per land debiteuren en crediteuren Ooverzicht van de gebruikte btw codes per land van herkomst van debiteuren en 

crediteuren.

 BTW codes die zijn gebruikt voor mutaties op debiteuren en crediteuren uit het buitenland kunnen een 

aanwijzing geven van onjuist btw gebruik.

FJ.07 Berekende BTW per btwcode Overzicht van de geboekte btw per btw code.  Inzicht verkrijgen in de totalen van btw per btw.

FJ.08 BTWcodes per debiteur/crediteur Overzicht van de geboekte btw code per debiteur en crediteur.  Het gebruik van verschillende btw codes voor één debiteur of crediteur kan een aanwijzing zijn voor 

onjuist btw gebruik.

FJ.09 BTW berekening vanuit dagboek Overzicht van de berekende btw en btw code per dagboek, gerubriceerd op boekstuk- of 

transactienummer.

 Het verkrijgen van een overzicht van transacties waarin per regel het complete boekstuk zichtbaar wordt 

gemaakt. Hiermee kan een herberekening van BTW worden vervaardigd.

FK Baten en lasten

Kosten per periode

FK.01 Kosten per maand Overzicht van de totale kosten per maand.  Het verkrijgen van inzicht in de ontwikkeling van kosten per maand.

FK.02 Kosten per kwartaal Overzicht van de totale kosten per kwartaal  Het verkrijgen van inzicht in de ontwikkeling van kosten per kwartaal.

Inkopen per periode

FK.03 Inkopen per maand Overzicht van de totale inkopen per maand.  Het verkrijgen van inzicht in de ontwikkeling van inkopen per maand.
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FK.04 Inkopen per kwartaal Overzicht van de totale inkopen per kwartaal.  Het verkrijgen van inzicht in de ontwikkeling van inkopen per kwartaal.

Omzet per periode

FK.05 Omzet per maand Overzicht van de totale omzet per maand.  Het verkrijgen van inzicht in de ontwikkeling van omzet per maand.

FK.06 Omzet per kwartaal Overzicht van de totale omzet per kwartaal  Het verkrijgen van inzicht in de ontwikkeling van omzet per kwartaal.

Totalen per periode

FK.07 Totalen baten en lasten per maand Overzicht van de totale omzet, inkopen en kosten per maand.  Het verkrijgen van inzicht in de ontwikkeling van omzet, inkopen en kosten per maand.

FK.08 Totalen baten en lasten per kwartaal Overzicht van de totale omzet, inkopen en kosten per kwartaal.  Het verkrijgen van inzicht in de ontwikkeling van omzet, inkopen en kosten per kwartaal.

FK.09 Toon kosten van 450 of meer Overzicht van de kostenboekingen hoger dan 450 euro.  Het verkrijgen van inzicht in de boekingen van substantiële kostenbedragen.

FK.10 Kosten top 10 Ooverzicht van de 10 grootste kostenboekingen.  Het verkrijgen van inzicht in de boekingen van substantiële kostenbedragen.

FK.11 Personeelskosten Overzicht van de totale personeelskostenpost.  Het verkrijgen van inzicht in de personeelskosten.

FK.12 Tegenboekingen omzet Overzicht van debet boekingen op de omzet rekening(en).  Het verkrijgen van inzicht afwijkende boekingen op de omzet rekening, waarbij een debet boeking op 

een omzet rekening ongebruikelijk is.

FK.13 Tegenboekingen inkopen Overzicht van credit boekingen op de inkoop rekening(en).  Het verkrijgen van inzicht afwijkende boekingen op de inkoop rekening, waarbij een credit boeking op 

een inkoop rekening ongebruikelijk is.

FK.14 Inkopen boven limiet Overzicht van inkoopmutaties die groter zijn dan een zelf in te geven limiet.  Het verkrijgen van inzicht in inkoopboekingen die mogelijk ingestelde limieten te boven gaan.

FL Grafieken

FL.01 Rekening per dag cumulatief Grafiek van het cumulatieve saldo van te specificeren rekeningen.  Visueel maken van het saldoverloop van één of meer rekeningen.

FL.02 Rekeningen per maand Grafiek van het saldo per maand van  te specificeren rekeningen.  Visueel maken van het saldoverloop van één of meer rekeningen.

FL.09 Rekeningen debet en credit per maand Grafiek van het saldo debet en credit per maand van te specificeren rekeningen.  Visueel maken van de totalen debet en credit per maand van één of meer rekeningen.

FL.11 Rubrieken per kwartaal Grafiek met de saldo totalen per rubriek per kwartaal.  Visueel maken van het saldoverloop van het totaal van de rubrieken per kwartaal.

FL.10 Liquide middelen per maand Grafiek van het totaalsaldo per maand van de liquide middelen.  Visueel maken van het saldoverloop van het totaal van de liquide middelen.

FL.03 Omzetgrafiek per maand Grafiek van het saldo per maand van  de omzet.  Visueel maken van het saldoverloop van de omzet per maand.

FL.04 Kostengrafiek per maand Grafiek van het saldo per maand van de kosten.  Visueel maken van het saldoverloop van de kosten per maand.

FL.05 Kosten, inkopen, omzet en resultaatgrafiek per 

maand

Grafiek van het saldo per maand van de kosten, inkopen en de omzet.  Visueel maken van het saldoverloop van de kosten, inkopen en omzet per maand.

FL.12 Cumulatieve brutowinst (omzet -/-kosten -/- 

inkopen)

Grafiek met het saldo van omzet -/- inkopen -/- kosten per maand.  Visueel maken van het verloop van de brutowinst per maand.

FL.06 Kosten, omzet en resultaatgrafiek per maand 

cumulatief

Grafiek van het cumulatieve saldo per maand van de kosten en de omzet.  Visueel maken van het cumulatieve saldoverloop van de kosten en omzet per maand.

Scatter plot rekening(en)

FL.07 Scatter plot rekening(en) per dag Spreidingsgrafiek van de door de gebruiker te specificeren rekeningen.  Een spreidingsgrafiek biedt snel inzicht in de normaal verdeling en de afwijkingen van een reeks getallen. 

De mutaties met de grootste saldi worden in een oogopslag zichtbaar, maar ook wordt zichtbaar wat de 

spreiding is van de meerderheid van mutaties.

FL.08 Scatter plot rekening(en) rond een datum Spreidingsgrafiek van de door de gebruiker te specificeren rekeningen, rond een 

bepaalde datum.

 Een spreidingsgrafiek biedt snel inzicht in de normaal verdeling en de afwijkingen van een reeks getallen. 

De mutaties met de grootste saldi worden in een oogopslag zichtbaar, maar ook wordt zichtbaar wat de 

spreiding is van de meerderheid van mutaties.

FM Zoeken

FM.01 Signaalposten Zoekopdracht  naar het voorkomen van een reeks voorgedefinieerde zoekwoorden.  Het verkrijgen van een overzicht van omschrijvingen die mogelijk aanleiding geven voor nader 

onderzoek.

FM.02 Zoek mutaties met specifieke omschrijving Zoekopdracht  naar het voorkomen van in te geven zoekwoorden.  Het verkrijgen van een overzicht van omschrijvingen die mogelijk aanleiding geven voor nader 

onderzoek.

FM.03 Debet boekingen op omzetrekeningen Overzicht van debet boekingen op de omzet rekeningen.  Het debet boeken op omzetrekeningen is een afwijkende boekingsgang. Deze kan nader onderzocht 

worden. 

FM.04 Credit boekingen op kostenrekeningen Overzicht aan van credit boekingen op kosten rekeningen.  Het credit boeken op kostenrekeningen is een afwijkende boekingsgang. Deze kan nader onderzocht 

worden. 

FM.05 Boekstuknummers die niet in balans zijn Overzicht van boekstuknummers waarvan het saldo ongelijk is aan 0.  In principe zou een boekstuk qua saldo 0 moeten zijn (de som van debet is gelijk aan de som van credit). 

Afwijkingen hierop dienen onderzocht te worden.

FM.06 Ontbrekende boekstuknummers Overzicht  van ontbrekende boekstuknummers.  Het is gebruikelijk dat boekstuknummers door het systeem opvolgend genummerd worden. Afwijkingen 

hierop dienen onderzocht te worden.

FM.07 Ontbrekende regelnummers Overzicht van ontbrekende regelnummers.  Het is gebruikelijk dat het systeem opvolgende regelnummers toekent. Afwijkingen hierop kunnen een 

indicatie geven van verwijderde mutaties en dienen onderzocht te worden.

FM.08 Transactienummers die niet in balans zijn Overzicht  van transactienummers waarvan het saldo ongelijk is aan 0.  In principe zou een transactie qua saldo 0 moeten zijn (de som van debet is gelijk aan de som van credit). 

Afwijkingen hierop dienen onderzocht te worden.

FM.09 Ontbrekende transactienummers Overzicht  van ontbrekende transactienummers.  Het is gebruikelijk dat het systeem opvolgende regelnummers toekent. Afwijkingen hierop kunnen een 

indicatie geven van verwijderde mutaties en dienen onderzocht te worden.
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FN Jaarrekening

FN.01 Koppel grootboekrekeningen aan 

jaarrekeningrubriek

Proces waarin de gebruiker per rekeningnummer aangeeft in welke jaarrekeningrubriek 

(liquide middelen, omzet, kosten etc.) een grootboekrekening valt.

 Het omzetten van een grootboek naar een jaarrekening. Tevens het mogelijk maken om diverse 

kengetallen te berekenen die vanuit de jaarrekening aangemaakt kunnen worden (solvabiliteit, liquiditeit 

etc.)

FN.02 Overzicht jaarrekeningrubrieken Met dit script wordt aan de hand van de gekoppelde grootboekrekeningen een 

jaarrekeningoverzicht aangemaakt.

 Het verkrijgen van jaarrekeningcijfers.

FN.03 Overzicht jaarrekeningrubrieken per jaar debet 

en credit

Met dit script wordt aan de hand van de gekoppelde grootboekrekeningen een 

jaarrekeningoverzicht aangemaakt.

 Het verkrijgen van jaarrekeningcijfers.

FN.04 Overzicht jaarrekeningrubrieken per jaar saldo Met dit script wordt aan de hand van de gekoppelde grootboekrekeningen een 

jaarrekeningoverzicht aangemaakt.

 Het verkrijgen van jaarrekeningcijfers.

FN.05 Jaarrekeningrubrieken en grootboekrekeningen 

per jaar

Met dit script wordt aan de hand van de gekoppelde grootboekrekeningen een 

jaarrekeningoverzicht per jaar aangemaakt.

 Het verkrijgen van jaarrekeningcijfers.

FN.06 Koppel jaarrekeningrubriekbestand (.rbf) aan 

huidige tabel

Met dit script wordt een bestand geopend waarin is vastgelegd in welke 

jaarrekeningrubriek (liquide middelen, omzet, kosten etc.) een grootboekrekening valt.

 Het omzetten van een grootboek naar een jaarrekening. Tevens het mogelijk maken om diverse 

kengetallen te berekenen die vanuit de jaarrekening aangemaakt kunnen worden (solvabiliteit, liquiditeit 

etc.)

FN.07 Overzicht rubrieken op hoger niveau Met dit script kan de gebruiker aangeven op welk niveau de jaarrekening getoond moet 

worden. Niveaus zijn bijvoorbeeld 1,Balans en Resultaat, 2 Balans, bezittingen en 

schulden en Resultaat, omzet en kosten.

 Het verkrijgen van een zelf te detailleren jaarrekeningoverzicht.

FO Referentie Grootboek 

Schema

FO.01 Toon controlematrix Met dit script wordt vanuit de koppeling die is vastgelegd in het referentie grootboek 

schema (RGS) een controlematrix getoond. De controlematrix biedt een overzicht van de 

jaarrekeningrubrieken zoals die zijn vastgelegd in het RGS en een aantal kengetallen die 

kunnen worden afgeleid uit de jaarrekening.

 Het verkrijgen van de totalen uit het RGS en de daarbij te berekenen kengetallen.

FO.02 Toon jaarrekening Met dit script wordt vanuit de koppeling die is vastgelegd in het referentie grootboek 

schema (RGS) een jaarrekening getoond.

 Het verkrijgen van de totalen uit het RGS.

Kengetallen

FO.03 Current ratio (liquiditeit) Met dit script wordt de current ratio berekend met behulp van de RGS rubricering.  Current ratio is een kengetal om de liquiditeit van een bedrijf te meten. Het geeft de mate aan waarin de 

verschaffers van het kort vreemd vermogen (Kortlopende Schulden) uit de vlottende activa kunnen 

worden betaald.Een gezonde waarde voor dit kengetal ligt boven de 1.

FO.04 Solvabiliteit Met dit script wordt de solvabiliteit berekend met behulp van de RGS rubricering.  Solvabiliteit is een financieel kengetal dat de verhouding aangeeft tussen het vreemd vermogen en het 

eigen vermogen op de balans en wordt gebruikt om inzicht te krijgen in de financiële gezondheid van een 

bedrijf op de langere termijn. Bij een uitkomst van 100% zou de onderneming de schulden kunnen 

betalen.

FO.05 Rentabiliteit Met dit script wordt de rentabiliteit berekend met behulp van de RGS rubricering.  Onder rentabiliteit verstaat men de verhouding tussen winst en het vermogen dat dit inkomen heeft 

verdiend. Het gemiddelde ligt tussen de 5 en 10%.

FO.06 Return on sales Met dit script wordt de return on sales ratio berekend met behulp van de RGS 

rubricering.

 Return on sales (ROS) is de verhouding tussen winst voor aftrek van belasting en de opbrengst van de 

verkoop en geeft de efficiëntie van een onderneming weer. Deze wordt doorgaans gebruikt om 

verschillende ondernemingen met elkaar te vergelijken.

Interimcontrole

Betalingen

Initiële cijferanalyse

FA.12 Dagboeken vs grootboekrekeningen Totaalbedragen per grootboekrekening per dagboek.  Het verkrijgen van inzicht over de herkomst van de in de dagboeken vastgelegde transacties.

FA.14 Grootboekrekeningen per boekjaar/periode Overzicht  totalen van de debet en credit boekingen per periode  Het verkrijgen van inzicht in het totaal van de boekingen per periode, gespecificeerd per 

grootboekrekening.

FI.01 Willekeurige selectie per grootboekrekening Statistische steekproef uit mutaties van op te geven grootboekrekeningen.  Met een statische steekproef kan worden vastgesteld of een massa (verzameling mutaties) kan worden 

goedgekeurd aan de hand van het aantal gevonden fouten.

FI.04 Willekeurige selectie per dagboek Statistische steekproef uit mutaties van op te geven dagboeken.  Met een statische steekproef kan worden vastgesteld of een massa (verzameling mutaties) kan worden 

goedgekeurd aan de hand van het aantal gevonden fouten.

FF.07 Saldoverloop kas-, bank- en girodagboeken Overzicht van het cumulatieve boekingssaldo van de kas.  Het verkrijgen van inzicht in de mate waarin het kassaldo afwijkt van heet te verwachten saldo.

Verbandscontroles

FA.12 Dagboeken vs grootboekrekeningen Totaalbedragen per grootboekrekening per dagboek.  Het verkrijgen van inzicht over de herkomst van de in de dagboeken vastgelegde transacties.

FA.14 Grootboekrekeningen per boekjaar/periode Overzicht  totalen van de debet en credit boekingen per periode  Het verkrijgen van inzicht in het totaal van de boekingen per periode, gespecificeerd per 

grootboekrekening.

Inkopen

Initiële cijferanalyse
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FA.12 Dagboeken vs grootboekrekeningen Totaalbedragen per grootboekrekening per dagboek.  Het verkrijgen van inzicht over de herkomst van de in de dagboeken vastgelegde transacties.

FA.14 Grootboekrekeningen per boekjaar/periode Overzicht  totalen van de debet en credit boekingen per periode  Het verkrijgen van inzicht in het totaal van de boekingen per periode, gespecificeerd per 

grootboekrekening.

FI.01 Willekeurige selectie per grootboekrekening Statistische steekproef uit mutaties van op te geven grootboekrekeningen.  Met een statische steekproef kan worden vastgesteld of een massa (verzameling mutaties) kan worden 

goedgekeurd aan de hand van het aantal gevonden fouten.

FI.04 Willekeurige selectie per dagboek Statistische steekproef uit mutaties van op te geven dagboeken.  Met een statische steekproef kan worden vastgesteld of een massa (verzameling mutaties) kan worden 

goedgekeurd aan de hand van het aantal gevonden fouten.

Verbandscontroles

FA.12 Dagboeken vs grootboekrekeningen Totaalbedragen per grootboekrekening per dagboek.  Het verkrijgen van inzicht over de herkomst van de in de dagboeken vastgelegde transacties.

FA.14 Grootboekrekeningen per boekjaar/periode Overzicht  totalen van de debet en credit boekingen per periode  Het verkrijgen van inzicht in het totaal van de boekingen per periode, gespecificeerd per 

grootboekrekening.

Dataanalyse

FA.12 Dagboeken vs grootboekrekeningen Totaalbedragen per grootboekrekening per dagboek.  Het verkrijgen van inzicht over de herkomst van de in de dagboeken vastgelegde transacties.

FA.14 Grootboekrekeningen per boekjaar/periode Overzicht  totalen van de debet en credit boekingen per periode  Het verkrijgen van inzicht in het totaal van de boekingen per periode, gespecificeerd per 

grootboekrekening.

FI.01 Willekeurige selectie per grootboekrekening Statistische steekproef uit mutaties van op te geven grootboekrekeningen.  Met een statische steekproef kan worden vastgesteld of een massa (verzameling mutaties) kan worden 

goedgekeurd aan de hand van het aantal gevonden fouten.

FI.04 Willekeurige selectie per dagboek Statistische steekproef uit mutaties van op te geven dagboeken.  Met een statische steekproef kan worden vastgesteld of een massa (verzameling mutaties) kan worden 

goedgekeurd aan de hand van het aantal gevonden fouten.

Verdiepende cijferanalyse

FI.01 Willekeurige selectie per grootboekrekening Statistische steekproef uit mutaties van op te geven grootboekrekeningen.  Met een statische steekproef kan worden vastgesteld of een massa (verzameling mutaties) kan worden 

goedgekeurd aan de hand van het aantal gevonden fouten.

FI.04 Willekeurige selectie per dagboek Statistische steekproef uit mutaties van op te geven dagboeken.  Met een statische steekproef kan worden vastgesteld of een massa (verzameling mutaties) kan worden 

goedgekeurd aan de hand van het aantal gevonden fouten.

FH.05 Uitgaven per crediteur Overzicht van de kosten per crediteur op basis van de geboekte mutaties  Het verkrijgen van een overzicht van de kosten per crediteur teneinde een afweging te kunnen maken 

omtrent belang van de afnemer, korting bedragen, vendor lock etc.

FH.09 Aantal crediteuren per grootboekrekening Overzicht van de debiteuren en crediteuren boekingen per grootboekrekening  Het verkrijgen van inzicht over welke afnemers en leveranciers op welke grootboekrekeningen geboekt 

zijn.

FH.17 Leveranciers top x o.b.v. grootboek Overzicht  van de 10 credteuren met de hoogste inkoop  Het verkrijgen van inzicht in de grootste leveranciers.

FJ.03 Btw-aansluiting per rekening Overzicht van de geboekte btw (op basis van btw bedrag) per grootboekrekening.  Inzicht verkrijgen in de totale btw per grootboekrekening.

FJ.07 Kruistabel btw-codes met specificatie Overzicht van de geboekte btw per btw code.  Inzicht verkrijgen in de totalen van btw per btw.

FJ.04 Btw-aansluiting per dagboektype Overzicht van de gebruikte btw codes per dagboek.  Inzicht verkrijgen in de btw soorten per dagboek. 

FJ.04 Btw-categorieën per dagboek Overzicht van de gebruikte btw codes per dagboek.  Inzicht verkrijgen in de btw soorten per dagboek. 

FJ.04 Btw-categorieën per dagboektype Overzicht van de gebruikte btw codes per dagboek.  Inzicht verkrijgen in de btw soorten per dagboek. 

FJ.09 Btw-categorieën per dagboek op basis van 

boekstukken

Overzicht van de berekende btw en btw code per dagboek, gerubriceerd op boekstuk- of 

transactienummer.

 Het verkrijgen van een overzicht van transacties waarin per regel het complete boekstuk zichtbaar wordt 

gemaakt. Hiermee kan een herberekening van BTW worden vervaardigd.

FJ.09 Btw-categorieën per dagboektype op basis van 

boekstukken

Overzicht van de berekende btw en btw code per dagboek, gerubriceerd op boekstuk- of 

transactienummer.

 Het verkrijgen van een overzicht van transacties waarin per regel het complete boekstuk zichtbaar wordt 

gemaakt. Hiermee kan een herberekening van BTW worden vervaardigd.

Investeringen

Initiële cijferanalyse

FA.12 Dagboeken vs grootboekrekeningen Totaalbedragen per grootboekrekening per dagboek.  Het verkrijgen van inzicht over de herkomst van de in de dagboeken vastgelegde transacties.

FA.14 Grootboekrekeningen per boekjaar/periode Overzicht  totalen van de debet en credit boekingen per periode  Het verkrijgen van inzicht in het totaal van de boekingen per periode, gespecificeerd per 

grootboekrekening.

FI.01 Willekeurige selectie per grootboekrekening Statistische steekproef uit mutaties van op te geven grootboekrekeningen.  Met een statische steekproef kan worden vastgesteld of een massa (verzameling mutaties) kan worden 

goedgekeurd aan de hand van het aantal gevonden fouten.

FI.04 Willekeurige selectie per dagboek Statistische steekproef uit mutaties van op te geven dagboeken.  Met een statische steekproef kan worden vastgesteld of een massa (verzameling mutaties) kan worden 

goedgekeurd aan de hand van het aantal gevonden fouten.

Verbandscontroles

FA.12 Dagboeken vs grootboekrekeningen Totaalbedragen per grootboekrekening per dagboek.  Het verkrijgen van inzicht over de herkomst van de in de dagboeken vastgelegde transacties.

FA.14 Grootboekrekeningen per boekjaar/periode Overzicht  totalen van de debet en credit boekingen per periode  Het verkrijgen van inzicht in het totaal van de boekingen per periode, gespecificeerd per 

grootboekrekening.

Verdiepende cijferanalyse

FI.01 Willekeurige selectie per grootboekrekening Statistische steekproef uit mutaties van op te geven grootboekrekeningen.  Met een statische steekproef kan worden vastgesteld of een massa (verzameling mutaties) kan worden 

goedgekeurd aan de hand van het aantal gevonden fouten.
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FI.04 Willekeurige selectie per dagboek Statistische steekproef uit mutaties van op te geven dagboeken.  Met een statische steekproef kan worden vastgesteld of een massa (verzameling mutaties) kan worden 

goedgekeurd aan de hand van het aantal gevonden fouten.

FH.05 Uitgaven per crediteur Overzicht van de kosten per crediteur op basis van de geboekte mutaties  Het verkrijgen van een overzicht van de kosten per crediteur teneinde een afweging te kunnen maken 

omtrent belang van de afnemer, korting bedragen, vendor lock etc.

FH.09 Aantal crediteuren per grootboekrekening Overzicht van de debiteuren en crediteuren boekingen per grootboekrekening  Het verkrijgen van inzicht over welke afnemers en leveranciers op welke grootboekrekeningen geboekt 

zijn.

FH.17 Leveranciers top x o.b.v. grootboek Overzicht  van de 10 credteuren met de hoogste inkoop  Het verkrijgen van inzicht in de grootste leveranciers.

FJ.03 Btw-aansluiting per rekening Overzicht van de geboekte btw (op basis van btw bedrag) per grootboekrekening.  Inzicht verkrijgen in de totale btw per grootboekrekening.

FJ.07 Kruistabel btw-codes met specificatie Overzicht van de geboekte btw per btw code.  Inzicht verkrijgen in de totalen van btw per btw.

FJ.04 Btw-aansluiting per dagboektype Overzicht van de gebruikte btw codes per dagboek.  Inzicht verkrijgen in de btw soorten per dagboek. 

FJ.04 Btw-categorieën per dagboek Overzicht van de gebruikte btw codes per dagboek.  Inzicht verkrijgen in de btw soorten per dagboek. 

FJ.04 Btw-categorieën per dagboektype Overzicht van de gebruikte btw codes per dagboek.  Inzicht verkrijgen in de btw soorten per dagboek. 

FJ.09 Btw-categorieën per dagboek op basis van 

boekstukken

Overzicht van de berekende btw en btw code per dagboek, gerubriceerd op boekstuk- of 

transactienummer.

 Het verkrijgen van een overzicht van transacties waarin per regel het complete boekstuk zichtbaar wordt 

gemaakt. Hiermee kan een herberekening van BTW worden vervaardigd.

FJ.09 Btw-categorieën per dagboektype op basis van 

boekstukken

Overzicht van de berekende btw en btw code per dagboek, gerubriceerd op boekstuk- of 

transactienummer.

 Het verkrijgen van een overzicht van transacties waarin per regel het complete boekstuk zichtbaar wordt 

gemaakt. Hiermee kan een herberekening van BTW worden vervaardigd.

Inkopen kosten

Initiële cijferanalyse

FA.12 Dagboeken vs grootboekrekeningen Totaalbedragen per grootboekrekening per dagboek.  Het verkrijgen van inzicht over de herkomst van de in de dagboeken vastgelegde transacties.

FA.14 Grootboekrekeningen per boekjaar/periode Overzicht  totalen van de debet en credit boekingen per periode  Het verkrijgen van inzicht in het totaal van de boekingen per periode, gespecificeerd per 

grootboekrekening.

FI.01 Willekeurige selectie per grootboekrekening Statistische steekproef uit mutaties van op te geven grootboekrekeningen.  Met een statische steekproef kan worden vastgesteld of een massa (verzameling mutaties) kan worden 

goedgekeurd aan de hand van het aantal gevonden fouten.

FI.04 Willekeurige selectie per dagboek Statistische steekproef uit mutaties van op te geven dagboeken.  Met een statische steekproef kan worden vastgesteld of een massa (verzameling mutaties) kan worden 

goedgekeurd aan de hand van het aantal gevonden fouten.

Verbandscontroles

FA.12 Dagboeken vs grootboekrekeningen Totaalbedragen per grootboekrekening per dagboek.  Het verkrijgen van inzicht over de herkomst van de in de dagboeken vastgelegde transacties.

FA.14 Grootboekrekeningen per boekjaar/periode Overzicht  totalen van de debet en credit boekingen per periode  Het verkrijgen van inzicht in het totaal van de boekingen per periode, gespecificeerd per 

grootboekrekening.

Dataanalyse

FA.12 Dagboeken vs grootboekrekeningen Totaalbedragen per grootboekrekening per dagboek.  Het verkrijgen van inzicht over de herkomst van de in de dagboeken vastgelegde transacties.

FA.14 Grootboekrekeningen per boekjaar/periode Overzicht  totalen van de debet en credit boekingen per periode  Het verkrijgen van inzicht in het totaal van de boekingen per periode, gespecificeerd per 

grootboekrekening.

FI.01 Willekeurige selectie per grootboekrekening Statistische steekproef uit mutaties van op te geven grootboekrekeningen.  Met een statische steekproef kan worden vastgesteld of een massa (verzameling mutaties) kan worden 

goedgekeurd aan de hand van het aantal gevonden fouten.

FI.04 Willekeurige selectie per dagboek Statistische steekproef uit mutaties van op te geven dagboeken.  Met een statische steekproef kan worden vastgesteld of een massa (verzameling mutaties) kan worden 

goedgekeurd aan de hand van het aantal gevonden fouten.

Verdiepende cijferanalyse

FI.01 Willekeurige selectie per grootboekrekening Statistische steekproef uit mutaties van op te geven grootboekrekeningen.  Met een statische steekproef kan worden vastgesteld of een massa (verzameling mutaties) kan worden 

goedgekeurd aan de hand van het aantal gevonden fouten.

FI.04 Willekeurige selectie per dagboek Statistische steekproef uit mutaties van op te geven dagboeken.  Met een statische steekproef kan worden vastgesteld of een massa (verzameling mutaties) kan worden 

goedgekeurd aan de hand van het aantal gevonden fouten.

FH.05 Uitgaven per crediteur Overzicht van de kosten per crediteur op basis van de geboekte mutaties  Het verkrijgen van een overzicht van de kosten per crediteur teneinde een afweging te kunnen maken 

omtrent belang van de afnemer, korting bedragen, vendor lock etc.

FH.09 Aantal crediteuren per grootboekrekening Overzicht van de debiteuren en crediteuren boekingen per grootboekrekening  Het verkrijgen van inzicht over welke afnemers en leveranciers op welke grootboekrekeningen geboekt 

zijn.

FH.17 Leveranciers top x o.b.v. grootboek Overzicht  van de 10 credteuren met de hoogste inkoop  Het verkrijgen van inzicht in de grootste leveranciers.

FJ.03 Btw-aansluiting per rekening Overzicht van de geboekte btw (op basis van btw bedrag) per grootboekrekening.  Inzicht verkrijgen in de totale btw per grootboekrekening.

FJ.07 Kruistabel btw-codes met specificatie Overzicht van de geboekte btw per btw code.  Inzicht verkrijgen in de totalen van btw per btw.

FJ.04 Btw-aansluiting per dagboektype Overzicht van de gebruikte btw codes per dagboek.  Inzicht verkrijgen in de btw soorten per dagboek. 

FJ.04 Btw-categorieën per dagboek Overzicht van de gebruikte btw codes per dagboek.  Inzicht verkrijgen in de btw soorten per dagboek. 

FJ.04 Btw-categorieën per dagboektype Overzicht van de gebruikte btw codes per dagboek.  Inzicht verkrijgen in de btw soorten per dagboek. 

FJ.09 Btw-categorieën per dagboek op basis van 

boekstukken

Overzicht van de berekende btw en btw code per dagboek, gerubriceerd op boekstuk- of 

transactienummer.

 Het verkrijgen van een overzicht van transacties waarin per regel het complete boekstuk zichtbaar wordt 

gemaakt. Hiermee kan een herberekening van BTW worden vervaardigd.
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FJ.09 Btw-categorieën per dagboektype op basis van 

boekstukken

Overzicht van de berekende btw en btw code per dagboek, gerubriceerd op boekstuk- of 

transactienummer.

 Het verkrijgen van een overzicht van transacties waarin per regel het complete boekstuk zichtbaar wordt 

gemaakt. Hiermee kan een herberekening van BTW worden vervaardigd.

Personeel

Initiële cijferanalyse

FA.12 Dagboeken vs grootboekrekeningen Totaalbedragen per grootboekrekening per dagboek.  Het verkrijgen van inzicht over de herkomst van de in de dagboeken vastgelegde transacties.

FA.14 Grootboekrekeningen per boekjaar/periode Overzicht  totalen van de debet en credit boekingen per periode  Het verkrijgen van inzicht in het totaal van de boekingen per periode, gespecificeerd per 

grootboekrekening.

FI.01 Willekeurige selectie per grootboekrekening Statistische steekproef uit mutaties van op te geven grootboekrekeningen.  Met een statische steekproef kan worden vastgesteld of een massa (verzameling mutaties) kan worden 

goedgekeurd aan de hand van het aantal gevonden fouten.

FI.04 Willekeurige selectie per dagboek Statistische steekproef uit mutaties van op te geven dagboeken.  Met een statische steekproef kan worden vastgesteld of een massa (verzameling mutaties) kan worden 

goedgekeurd aan de hand van het aantal gevonden fouten.

Verbandscontroles

FA.12 Dagboeken vs grootboekrekeningen Totaalbedragen per grootboekrekening per dagboek.  Het verkrijgen van inzicht over de herkomst van de in de dagboeken vastgelegde transacties.

FA.14 Grootboekrekeningen per boekjaar/periode Overzicht  totalen van de debet en credit boekingen per periode  Het verkrijgen van inzicht in het totaal van de boekingen per periode, gespecificeerd per 

grootboekrekening.

Verdiepende cijferanalyse

FK.11 Lonen en afdrachten over meerdere boekjaren Overzicht van de totale personeelskostenpost.  Het verkrijgen van inzicht in de personeelskosten.

FI.01 Willekeurige selectie per grootboekrekening Statistische steekproef uit mutaties van op te geven grootboekrekeningen.  Met een statische steekproef kan worden vastgesteld of een massa (verzameling mutaties) kan worden 

goedgekeurd aan de hand van het aantal gevonden fouten.

FI.04 Willekeurige selectie per dagboek Statistische steekproef uit mutaties van op te geven dagboeken.  Met een statische steekproef kan worden vastgesteld of een massa (verzameling mutaties) kan worden 

goedgekeurd aan de hand van het aantal gevonden fouten.

Massaproductie

Initiële cijferanalyse

FA.12 Dagboeken vs grootboekrekeningen Totaalbedragen per grootboekrekening per dagboek.  Het verkrijgen van inzicht over de herkomst van de in de dagboeken vastgelegde transacties.

FA.14 Grootboekrekeningen per boekjaar/periode Overzicht  totalen van de debet en credit boekingen per periode  Het verkrijgen van inzicht in het totaal van de boekingen per periode, gespecificeerd per 

grootboekrekening.

FI.01 Willekeurige selectie per grootboekrekening Statistische steekproef uit mutaties van op te geven grootboekrekeningen.  Met een statische steekproef kan worden vastgesteld of een massa (verzameling mutaties) kan worden 

goedgekeurd aan de hand van het aantal gevonden fouten.

FI.04 Willekeurige selectie per dagboek Statistische steekproef uit mutaties van op te geven dagboeken.  Met een statische steekproef kan worden vastgesteld of een massa (verzameling mutaties) kan worden 

goedgekeurd aan de hand van het aantal gevonden fouten.

Verbandscontroles

FA.12 Dagboeken vs grootboekrekeningen Totaalbedragen per grootboekrekening per dagboek.  Het verkrijgen van inzicht over de herkomst van de in de dagboeken vastgelegde transacties.

FA.14 Grootboekrekeningen per boekjaar/periode Overzicht  totalen van de debet en credit boekingen per periode  Het verkrijgen van inzicht in het totaal van de boekingen per periode, gespecificeerd per 

grootboekrekening.

Verdiepende cijferanalyse

FI.01 Willekeurige selectie per grootboekrekening Statistische steekproef uit mutaties van op te geven grootboekrekeningen.  Met een statische steekproef kan worden vastgesteld of een massa (verzameling mutaties) kan worden 

goedgekeurd aan de hand van het aantal gevonden fouten.

FI.04 Willekeurige selectie per dagboek Statistische steekproef uit mutaties van op te geven dagboeken.  Met een statische steekproef kan worden vastgesteld of een massa (verzameling mutaties) kan worden 

goedgekeurd aan de hand van het aantal gevonden fouten.

Stukproductie

Initiële cijferanalyse

FA.12 Dagboeken vs grootboekrekeningen Totaalbedragen per grootboekrekening per dagboek.  Het verkrijgen van inzicht over de herkomst van de in de dagboeken vastgelegde transacties.

FA.14 Grootboekrekeningen per boekjaar/periode Overzicht  totalen van de debet en credit boekingen per periode  Het verkrijgen van inzicht in het totaal van de boekingen per periode, gespecificeerd per 

grootboekrekening.

FI.01 Willekeurige selectie per grootboekrekening Statistische steekproef uit mutaties van op te geven grootboekrekeningen.  Met een statische steekproef kan worden vastgesteld of een massa (verzameling mutaties) kan worden 

goedgekeurd aan de hand van het aantal gevonden fouten.

FI.04 Willekeurige selectie per dagboek Statistische steekproef uit mutaties van op te geven dagboeken.  Met een statische steekproef kan worden vastgesteld of een massa (verzameling mutaties) kan worden 

goedgekeurd aan de hand van het aantal gevonden fouten.

Verbandscontroles

FA.12 Dagboeken vs grootboekrekeningen Totaalbedragen per grootboekrekening per dagboek.  Het verkrijgen van inzicht over de herkomst van de in de dagboeken vastgelegde transacties.

FA.14 Grootboekrekeningen per boekjaar/periode Overzicht  totalen van de debet en credit boekingen per periode  Het verkrijgen van inzicht in het totaal van de boekingen per periode, gespecificeerd per 

grootboekrekening.

Verdiepende cijferanalyse
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FI.01 Willekeurige selectie per grootboekrekening Statistische steekproef uit mutaties van op te geven grootboekrekeningen.  Met een statische steekproef kan worden vastgesteld of een massa (verzameling mutaties) kan worden 

goedgekeurd aan de hand van het aantal gevonden fouten.

FI.04 Willekeurige selectie per dagboek Statistische steekproef uit mutaties van op te geven dagboeken.  Met een statische steekproef kan worden vastgesteld of een massa (verzameling mutaties) kan worden 

goedgekeurd aan de hand van het aantal gevonden fouten.

Dienstverlening capaciteit

Initiële cijferanalyse

FA.12 Dagboeken vs grootboekrekeningen Totaalbedragen per grootboekrekening per dagboek.  Het verkrijgen van inzicht over de herkomst van de in de dagboeken vastgelegde transacties.

FA.14 Grootboekrekeningen per boekjaar/periode Overzicht  totalen van de debet en credit boekingen per periode  Het verkrijgen van inzicht in het totaal van de boekingen per periode, gespecificeerd per 

grootboekrekening.

FI.01 Willekeurige selectie per grootboekrekening Statistische steekproef uit mutaties van op te geven grootboekrekeningen.  Met een statische steekproef kan worden vastgesteld of een massa (verzameling mutaties) kan worden 

goedgekeurd aan de hand van het aantal gevonden fouten.

FI.04 Willekeurige selectie per dagboek Statistische steekproef uit mutaties van op te geven dagboeken.  Met een statische steekproef kan worden vastgesteld of een massa (verzameling mutaties) kan worden 

goedgekeurd aan de hand van het aantal gevonden fouten.

Verbandscontroles

FA.12 Dagboeken vs grootboekrekeningen Totaalbedragen per grootboekrekening per dagboek.  Het verkrijgen van inzicht over de herkomst van de in de dagboeken vastgelegde transacties.

FA.14 Grootboekrekeningen per boekjaar/periode Overzicht  totalen van de debet en credit boekingen per periode  Het verkrijgen van inzicht in het totaal van de boekingen per periode, gespecificeerd per 

grootboekrekening.

Verdiepende cijferanalyse

FI.01 Willekeurige selectie per grootboekrekening Statistische steekproef uit mutaties van op te geven grootboekrekeningen.  Met een statische steekproef kan worden vastgesteld of een massa (verzameling mutaties) kan worden 

goedgekeurd aan de hand van het aantal gevonden fouten.

FI.04 Willekeurige selectie per dagboek Statistische steekproef uit mutaties van op te geven dagboeken.  Met een statische steekproef kan worden vastgesteld of een massa (verzameling mutaties) kan worden 

goedgekeurd aan de hand van het aantal gevonden fouten.

Dienstverlening uren

Initiële cijferanalyse

FA.12 Dagboeken vs grootboekrekeningen Totaalbedragen per grootboekrekening per dagboek.  Het verkrijgen van inzicht over de herkomst van de in de dagboeken vastgelegde transacties.

FA.14 Grootboekrekeningen per boekjaar/periode Overzicht  totalen van de debet en credit boekingen per periode  Het verkrijgen van inzicht in het totaal van de boekingen per periode, gespecificeerd per 

grootboekrekening.

FI.01 Willekeurige selectie per grootboekrekening Statistische steekproef uit mutaties van op te geven grootboekrekeningen.  Met een statische steekproef kan worden vastgesteld of een massa (verzameling mutaties) kan worden 

goedgekeurd aan de hand van het aantal gevonden fouten.

FI.04 Willekeurige selectie per dagboek Statistische steekproef uit mutaties van op te geven dagboeken.  Met een statische steekproef kan worden vastgesteld of een massa (verzameling mutaties) kan worden 

goedgekeurd aan de hand van het aantal gevonden fouten.

Verbandscontroles

FA.12 Dagboeken vs grootboekrekeningen Totaalbedragen per grootboekrekening per dagboek.  Het verkrijgen van inzicht over de herkomst van de in de dagboeken vastgelegde transacties.

FA.14 Grootboekrekeningen per boekjaar/periode Overzicht  totalen van de debet en credit boekingen per periode  Het verkrijgen van inzicht in het totaal van de boekingen per periode, gespecificeerd per 

grootboekrekening.

Verdiepende cijferanalyse

FI.01 Willekeurige selectie per grootboekrekening Statistische steekproef uit mutaties van op te geven grootboekrekeningen.  Met een statische steekproef kan worden vastgesteld of een massa (verzameling mutaties) kan worden 

goedgekeurd aan de hand van het aantal gevonden fouten.

FI.04 Willekeurige selectie per dagboek Statistische steekproef uit mutaties van op te geven dagboeken.  Met een statische steekproef kan worden vastgesteld of een massa (verzameling mutaties) kan worden 

goedgekeurd aan de hand van het aantal gevonden fouten.

Verkopen

Initiële cijferanalyse

FA.12 Dagboeken vs grootboekrekeningen Totaalbedragen per grootboekrekening per dagboek.  Het verkrijgen van inzicht over de herkomst van de in de dagboeken vastgelegde transacties.

FA.14 Grootboekrekeningen per boekjaar/periode Overzicht  totalen van de debet en credit boekingen per periode  Het verkrijgen van inzicht in het totaal van de boekingen per periode, gespecificeerd per 

grootboekrekening.

FI.01 Willekeurige selectie per grootboekrekening Statistische steekproef uit mutaties van op te geven grootboekrekeningen.  Met een statische steekproef kan worden vastgesteld of een massa (verzameling mutaties) kan worden 

goedgekeurd aan de hand van het aantal gevonden fouten.

FI.04 Willekeurige selectie per dagboek Statistische steekproef uit mutaties van op te geven dagboeken.  Met een statische steekproef kan worden vastgesteld of een massa (verzameling mutaties) kan worden 

goedgekeurd aan de hand van het aantal gevonden fouten.

Verbandscontroles

FA.12 Dagboeken vs grootboekrekeningen Totaalbedragen per grootboekrekening per dagboek.  Het verkrijgen van inzicht over de herkomst van de in de dagboeken vastgelegde transacties.

FA.14 Grootboekrekeningen per boekjaar/periode Overzicht  totalen van de debet en credit boekingen per periode  Het verkrijgen van inzicht in het totaal van de boekingen per periode, gespecificeerd per 

grootboekrekening.

Verdiepende cijferanalyse
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FI.01 Willekeurige selectie per grootboekrekening Statistische steekproef uit mutaties van op te geven grootboekrekeningen.  Met een statische steekproef kan worden vastgesteld of een massa (verzameling mutaties) kan worden 

goedgekeurd aan de hand van het aantal gevonden fouten.

FI.04 Willekeurige selectie per dagboek Statistische steekproef uit mutaties van op te geven dagboeken.  Met een statische steekproef kan worden vastgesteld of een massa (verzameling mutaties) kan worden 

goedgekeurd aan de hand van het aantal gevonden fouten.

Dataanalyse

FH.19 Gemiddelde gewogen betaalduur debiteuren Overzicht van de debiteuren boekingen uit het sub grootboek.  Inzicht verkrijgen in de op- en afboekingen van debiteuren. Hiermee kan bijvoorbeeld een afloop 

controle worden uitgevoerd.

FH.19 Rentederving op debiteuren Overzicht van de debiteuren boekingen uit het sub grootboek.  Inzicht verkrijgen in de op- en afboekingen van debiteuren. Hiermee kan bijvoorbeeld een afloop 

controle worden uitgevoerd.

FH.18 Analyse debiteurenfacturen Overzicht van debiteuren boekingen uit het sub grootboek, op factuurnummer.  Inzicht verkrijgen in de op- en afboekingen op factuurnummer van debiteuren. Hiermee kan bijvoorbeeld 

een afloop controle worden uitgevoerd.

FH.19 Factuurfrequentie debiteuren Overzicht van de debiteuren boekingen uit het sub grootboek.  Inzicht verkrijgen in de op- en afboekingen van debiteuren. Hiermee kan bijvoorbeeld een afloop 

controle worden uitgevoerd.

FK.05 Netto-omzet per maand Overzicht van de totale omzet per maand.  Het verkrijgen van inzicht in de ontwikkeling van omzet per maand.

FC.03 Creditnota's aan klanten Overzicht van: credit inkoop- en kosten boekingen, debet omzetboekingen en boekingen 

met een saldo van nihil.

 Het afzonderen van boekingen die mogelijk om nadere aandacht vragen.

FK.05 Omzetoverzicht Overzicht van de totale omzet per maand.  Het verkrijgen van inzicht in de ontwikkeling van omzet per maand.

Ontvangsten

Initiële cijferanalyse

FA.12 Dagboeken vs grootboekrekeningen Totaalbedragen per grootboekrekening per dagboek.  Het verkrijgen van inzicht over de herkomst van de in de dagboeken vastgelegde transacties.

FA.14 Grootboekrekeningen per boekjaar/periode Overzicht  totalen van de debet en credit boekingen per periode  Het verkrijgen van inzicht in het totaal van de boekingen per periode, gespecificeerd per 

grootboekrekening.

FF.07 Saldoverloop kas-, bank- en girodagboeken Overzicht van het cumulatieve boekingssaldo van de kas.  Het verkrijgen van inzicht in de mate waarin het kassaldo afwijkt van heet te verwachten saldo.

FI.01 Willekeurige selectie per grootboekrekening Statistische steekproef uit mutaties van op te geven grootboekrekeningen.  Met een statische steekproef kan worden vastgesteld of een massa (verzameling mutaties) kan worden 

goedgekeurd aan de hand van het aantal gevonden fouten.

FI.04 Willekeurige selectie per dagboek Statistische steekproef uit mutaties van op te geven dagboeken.  Met een statische steekproef kan worden vastgesteld of een massa (verzameling mutaties) kan worden 

goedgekeurd aan de hand van het aantal gevonden fouten.

Verbandscontroles

FA.12 Dagboeken vs grootboekrekeningen Totaalbedragen per grootboekrekening per dagboek.  Het verkrijgen van inzicht over de herkomst van de in de dagboeken vastgelegde transacties.

FA.14 Grootboekrekeningen per boekjaar/periode Overzicht  totalen van de debet en credit boekingen per periode  Het verkrijgen van inzicht in het totaal van de boekingen per periode, gespecificeerd per 

grootboekrekening.

Verdiepende cijferanalyse

FI.01 Willekeurige selectie per grootboekrekening Statistische steekproef uit mutaties van op te geven grootboekrekeningen.  Met een statische steekproef kan worden vastgesteld of een massa (verzameling mutaties) kan worden 

goedgekeurd aan de hand van het aantal gevonden fouten.

FI.04 Willekeurige selectie per dagboek Statistische steekproef uit mutaties van op te geven dagboeken.  Met een statische steekproef kan worden vastgesteld of een massa (verzameling mutaties) kan worden 

goedgekeurd aan de hand van het aantal gevonden fouten.

Werkzaamheden 

groepsaccountant

Cijferanalyse op 

groepsniveau

FA.31 Dagboeken vs grootboekrekeningen per periode Overzicht van saldo totalen per grootboekrekening per dagboek per periode.  Het verkrijgen van inzicht over de herkomst van de in de dagboeken vastgelegde transacties.

FI.04 Willekeurige selectie per dagboek Statistische steekproef uit mutaties van op te geven dagboeken.  Met een statische steekproef kan worden vastgesteld of een massa (verzameling mutaties) kan worden 

goedgekeurd aan de hand van het aantal gevonden fouten.

Eindejaarscontrole

Algemeen

Initiële Cijferanalyse

FA.31 Dagboeken vs grootboekrekeningen per periode Overzicht van saldo totalen per grootboekrekening per dagboek per periode.  Het verkrijgen van inzicht over de herkomst van de in de dagboeken vastgelegde transacties.

FA.04 Proef- en saldibalans Saldibalans per grootboekrekening.  Het verkrijgen van een overzicht van de totalen van de geboekte mutaties per grootboekrekening.

FC.03 Journaalposten met ongebruikelijke rekening 

combinaties

Overzicht van: credit inkoop- en kosten boekingen, debet omzetboekingen en boekingen 

met een saldo van nihil.

 Het afzonderen van boekingen die mogelijk om nadere aandacht vragen.

FC.09 Mutaties rond peildatum Overzicht van mutaties die liggen rond een zelf in te geven datum.  Het ter beschikking krijgen van boekingen rond een door u gekozen datum.

FB.02 Journaalposten met specifieke 

grootboekrekeningen

Overzicht van mutaties in een lay-out die overeenkomt met de door uzelf te specificeren 

grootboekrekeningkaarten.

 Het verkrijgen van een overzichtelijk beeld van mutaties, waarbij veel meta data (debiteuren/crediteuren 

adresgegevens) is verborgen.
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FA.14 Periodevergelijk grootboekrekeningen met 

verschillenanalyse

Overzicht  totalen van de debet en credit boekingen per periode  Het verkrijgen van inzicht in het totaal van de boekingen per periode, gespecificeerd per 

grootboekrekening.

Immateriele vaste activa

Initiële cijferanalyse

FA.12 Dagboeken vs grootboekrekeningen Totaalbedragen per grootboekrekening per dagboek.  Het verkrijgen van inzicht over de herkomst van de in de dagboeken vastgelegde transacties.

FA.14 Grootboekrekeningen per boekjaar/periode Overzicht  totalen van de debet en credit boekingen per periode  Het verkrijgen van inzicht in het totaal van de boekingen per periode, gespecificeerd per 

grootboekrekening.

Gegevensgerichte 

cijferanalyse

FI.01 Willekeurige selectie per grootboekrekening Statistische steekproef uit mutaties van op te geven grootboekrekeningen.  Met een statische steekproef kan worden vastgesteld of een massa (verzameling mutaties) kan worden 

goedgekeurd aan de hand van het aantal gevonden fouten.

FI.04 Willekeurige selectie per dagboek Statistische steekproef uit mutaties van op te geven dagboeken.  Met een statische steekproef kan worden vastgesteld of een massa (verzameling mutaties) kan worden 

goedgekeurd aan de hand van het aantal gevonden fouten.

Materiele vaste activa

Initiële cijferanalyse

FA.12 Dagboeken vs grootboekrekeningen Totaalbedragen per grootboekrekening per dagboek.  Het verkrijgen van inzicht over de herkomst van de in de dagboeken vastgelegde transacties.

FA.14 Grootboekrekeningen per boekjaar/periode Overzicht  totalen van de debet en credit boekingen per periode  Het verkrijgen van inzicht in het totaal van de boekingen per periode, gespecificeerd per 

grootboekrekening.

Gegevensgerichte 

cijferanalyse

FI.01 Willekeurige selectie per grootboekrekening Statistische steekproef uit mutaties van op te geven grootboekrekeningen.  Met een statische steekproef kan worden vastgesteld of een massa (verzameling mutaties) kan worden 

goedgekeurd aan de hand van het aantal gevonden fouten.

FI.04 Willekeurige selectie per dagboek Statistische steekproef uit mutaties van op te geven dagboeken.  Met een statische steekproef kan worden vastgesteld of een massa (verzameling mutaties) kan worden 

goedgekeurd aan de hand van het aantal gevonden fouten.

Financiele vaste activa

Initiële cijferanalyse

FA.12 Dagboeken vs grootboekrekeningen Totaalbedragen per grootboekrekening per dagboek.  Het verkrijgen van inzicht over de herkomst van de in de dagboeken vastgelegde transacties.

FA.14 Grootboekrekeningen per boekjaar/periode Overzicht  totalen van de debet en credit boekingen per periode  Het verkrijgen van inzicht in het totaal van de boekingen per periode, gespecificeerd per 

grootboekrekening.

Gegevensgerichte 

cijferanalyse

FI.01 Willekeurige selectie per grootboekrekening Statistische steekproef uit mutaties van op te geven grootboekrekeningen.  Met een statische steekproef kan worden vastgesteld of een massa (verzameling mutaties) kan worden 

goedgekeurd aan de hand van het aantal gevonden fouten.

FI.04 Willekeurige selectie per dagboek Statistische steekproef uit mutaties van op te geven dagboeken.  Met een statische steekproef kan worden vastgesteld of een massa (verzameling mutaties) kan worden 

goedgekeurd aan de hand van het aantal gevonden fouten.

Voorraden

Initiële cijferanalyse

FA.12 Dagboeken vs grootboekrekeningen Totaalbedragen per grootboekrekening per dagboek.  Het verkrijgen van inzicht over de herkomst van de in de dagboeken vastgelegde transacties.

FA.14 Grootboekrekeningen per boekjaar/periode Overzicht  totalen van de debet en credit boekingen per periode  Het verkrijgen van inzicht in het totaal van de boekingen per periode, gespecificeerd per 

grootboekrekening.

Gegevensgerichte 

cijferanalyse

FI.01 Willekeurige selectie per grootboekrekening Statistische steekproef uit mutaties van op te geven grootboekrekeningen.  Met een statische steekproef kan worden vastgesteld of een massa (verzameling mutaties) kan worden 

goedgekeurd aan de hand van het aantal gevonden fouten.

FI.04 Willekeurige selectie per dagboek Statistische steekproef uit mutaties van op te geven dagboeken.  Met een statische steekproef kan worden vastgesteld of een massa (verzameling mutaties) kan worden 

goedgekeurd aan de hand van het aantal gevonden fouten.

Onderhanden projecten

Initiële cijferanalyse

FA.12 Dagboeken vs grootboekrekeningen Totaalbedragen per grootboekrekening per dagboek.  Het verkrijgen van inzicht over de herkomst van de in de dagboeken vastgelegde transacties.

FA.14 Grootboekrekeningen per boekjaar/periode Overzicht  totalen van de debet en credit boekingen per periode  Het verkrijgen van inzicht in het totaal van de boekingen per periode, gespecificeerd per 

grootboekrekening.

Gegevensgerichte 

cijferanalyse

FI.01 Willekeurige selectie per grootboekrekening Statistische steekproef uit mutaties van op te geven grootboekrekeningen.  Met een statische steekproef kan worden vastgesteld of een massa (verzameling mutaties) kan worden 

goedgekeurd aan de hand van het aantal gevonden fouten.

FI.04 Willekeurige selectie per dagboek Statistische steekproef uit mutaties van op te geven dagboeken.  Met een statische steekproef kan worden vastgesteld of een massa (verzameling mutaties) kan worden 

goedgekeurd aan de hand van het aantal gevonden fouten.

Gereed product
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Initiële cijferanalyse

FA.12 Dagboeken vs grootboekrekeningen Totaalbedragen per grootboekrekening per dagboek.  Het verkrijgen van inzicht over de herkomst van de in de dagboeken vastgelegde transacties.

FA.14 Grootboekrekeningen per boekjaar/periode Overzicht  totalen van de debet en credit boekingen per periode  Het verkrijgen van inzicht in het totaal van de boekingen per periode, gespecificeerd per 

grootboekrekening.

Gegevensgerichte 

cijferanalyse

FI.01 Willekeurige selectie per grootboekrekening Statistische steekproef uit mutaties van op te geven grootboekrekeningen.  Met een statische steekproef kan worden vastgesteld of een massa (verzameling mutaties) kan worden 

goedgekeurd aan de hand van het aantal gevonden fouten.

FI.04 Willekeurige selectie per dagboek Statistische steekproef uit mutaties van op te geven dagboeken.  Met een statische steekproef kan worden vastgesteld of een massa (verzameling mutaties) kan worden 

goedgekeurd aan de hand van het aantal gevonden fouten.

Debiteuren

Initiële cijferanalyse

FA.12 Dagboeken vs grootboekrekeningen Totaalbedragen per grootboekrekening per dagboek.  Het verkrijgen van inzicht over de herkomst van de in de dagboeken vastgelegde transacties.

FA.14 Grootboekrekeningen per boekjaar/periode Overzicht  totalen van de debet en credit boekingen per periode  Het verkrijgen van inzicht in het totaal van de boekingen per periode, gespecificeerd per 

grootboekrekening.

Gegevensgerichte 

cijferanalyse

FI.01 Willekeurige selectie per grootboekrekening Statistische steekproef uit mutaties van op te geven grootboekrekeningen.  Met een statische steekproef kan worden vastgesteld of een massa (verzameling mutaties) kan worden 

goedgekeurd aan de hand van het aantal gevonden fouten.

FI.04 Willekeurige selectie per dagboek Statistische steekproef uit mutaties van op te geven dagboeken.  Met een statische steekproef kan worden vastgesteld of een massa (verzameling mutaties) kan worden 

goedgekeurd aan de hand van het aantal gevonden fouten.

Dataanalyse

FH.10 Debiteurensaldi per dagboek Overzicht  van de debiteuren en crediteuren boekingen per dagboek  Het verkrijgen van inzicht over welke afnemers en leveranciers via welke dagboeken geboekt zijn.

FH.19 Aansluiting debiteuren Overzicht van de debiteuren boekingen uit het sub grootboek.  Inzicht verkrijgen in de op- en afboekingen van debiteuren. Hiermee kan bijvoorbeeld een afloop 

controle worden uitgevoerd.

FH.19 Openstaande posten debiteuren Overzicht van de debiteuren boekingen uit het sub grootboek.  Inzicht verkrijgen in de op- en afboekingen van debiteuren. Hiermee kan bijvoorbeeld een afloop 

controle worden uitgevoerd.

FH.24 Ontbrekende factuurnummers debiteuren Overzicht van factuurnummers op nummer met een indicatie van ontbrekende 

factuurnummers.

 Inzicht verkrijgen in de mate waarin factuurnummers opvolgend genummerd zijn. Het niet oplopend 

genummerd zijn van factuurnummers kan een indicatie zijn voor de kwaliteit van de administratie.

FH.22 Ouderdomsanalyse debiteuren Overzicht van de op- en afboekingen op factuurnummer en datum.  Inzicht verkrijgen in de ouderdom en het saldo van de facturen.

FH.22 Ouderdomsanalyse debiteuren per valuta Overzicht van de op- en afboekingen op factuurnummer en datum.  Inzicht verkrijgen in de ouderdom en het saldo van de facturen.

FH.27 Creditnota's aan klanten per periode Overzicht mutaties op de rekening debiteuren, waarbij de omschrijving het woord "credit 

nota" (of iets wat daarop lijkt) bevat.

 Het verkrijgen van inzicht in de mutaties van debiteuren waarop via credit nota omschrijvingen 

afboekingen hebben plaatsgevonden.

Vorderingen op 

groepsmaatschappijen

Initiële cijferanalyse

FA.12 Dagboeken vs grootboekrekeningen Totaalbedragen per grootboekrekening per dagboek.  Het verkrijgen van inzicht over de herkomst van de in de dagboeken vastgelegde transacties.

FA.14 Grootboekrekeningen per boekjaar/periode Overzicht  totalen van de debet en credit boekingen per periode  Het verkrijgen van inzicht in het totaal van de boekingen per periode, gespecificeerd per 

grootboekrekening.

Gegevensgerichte 

cijferanalyse

FI.01 Willekeurige selectie per grootboekrekening Statistische steekproef uit mutaties van op te geven grootboekrekeningen.  Met een statische steekproef kan worden vastgesteld of een massa (verzameling mutaties) kan worden 

goedgekeurd aan de hand van het aantal gevonden fouten.

FI.04 Willekeurige selectie per dagboek Statistische steekproef uit mutaties van op te geven dagboeken.  Met een statische steekproef kan worden vastgesteld of een massa (verzameling mutaties) kan worden 

goedgekeurd aan de hand van het aantal gevonden fouten.

Overige vorderingen

Initiële cijferanalyse

FA.12 Dagboeken vs grootboekrekeningen Totaalbedragen per grootboekrekening per dagboek.  Het verkrijgen van inzicht over de herkomst van de in de dagboeken vastgelegde transacties.

FA.14 Grootboekrekeningen per boekjaar/periode Overzicht  totalen van de debet en credit boekingen per periode  Het verkrijgen van inzicht in het totaal van de boekingen per periode, gespecificeerd per 

grootboekrekening.

Gegevensgerichte 

cijferanalyse

FI.01 Willekeurige selectie per grootboekrekening Statistische steekproef uit mutaties van op te geven grootboekrekeningen.  Met een statische steekproef kan worden vastgesteld of een massa (verzameling mutaties) kan worden 

goedgekeurd aan de hand van het aantal gevonden fouten.

FI.04 Willekeurige selectie per dagboek Statistische steekproef uit mutaties van op te geven dagboeken.  Met een statische steekproef kan worden vastgesteld of een massa (verzameling mutaties) kan worden 

goedgekeurd aan de hand van het aantal gevonden fouten.
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Effecten

Initiële cijferanalyse

FA.12 Dagboeken vs grootboekrekeningen Totaalbedragen per grootboekrekening per dagboek.  Het verkrijgen van inzicht over de herkomst van de in de dagboeken vastgelegde transacties.

FA.14 Grootboekrekeningen per boekjaar/periode Overzicht  totalen van de debet en credit boekingen per periode  Het verkrijgen van inzicht in het totaal van de boekingen per periode, gespecificeerd per 

grootboekrekening.

Gegevensgerichte 

cijferanalyse

FI.01 Willekeurige selectie per grootboekrekening Statistische steekproef uit mutaties van op te geven grootboekrekeningen.  Met een statische steekproef kan worden vastgesteld of een massa (verzameling mutaties) kan worden 

goedgekeurd aan de hand van het aantal gevonden fouten.

FI.04 Willekeurige selectie per dagboek Statistische steekproef uit mutaties van op te geven dagboeken.  Met een statische steekproef kan worden vastgesteld of een massa (verzameling mutaties) kan worden 

goedgekeurd aan de hand van het aantal gevonden fouten.

Liquide middelen

Initiële cijferanalyse

FA.12 Dagboeken vs grootboekrekeningen Totaalbedragen per grootboekrekening per dagboek.  Het verkrijgen van inzicht over de herkomst van de in de dagboeken vastgelegde transacties.

FA.14 Grootboekrekeningen per boekjaar/periode Overzicht  totalen van de debet en credit boekingen per periode  Het verkrijgen van inzicht in het totaal van de boekingen per periode, gespecificeerd per 

grootboekrekening.

Gegevensgerichte 

cijferanalyse

FI.01 Willekeurige selectie per grootboekrekening Statistische steekproef uit mutaties van op te geven grootboekrekeningen.  Met een statische steekproef kan worden vastgesteld of een massa (verzameling mutaties) kan worden 

goedgekeurd aan de hand van het aantal gevonden fouten.

FI.04 Willekeurige selectie per dagboek Statistische steekproef uit mutaties van op te geven dagboeken.  Met een statische steekproef kan worden vastgesteld of een massa (verzameling mutaties) kan worden 

goedgekeurd aan de hand van het aantal gevonden fouten.

FF.07 Saldoverloop kas-, bank- en girodagboeken Overzicht van het cumulatieve boekingssaldo van de kas.  Het verkrijgen van inzicht in de mate waarin het kassaldo afwijkt van heet te verwachten saldo.

Eigen vermogen

Initiële cijferanalyse

FA.12 Dagboeken vs grootboekrekeningen Totaalbedragen per grootboekrekening per dagboek.  Het verkrijgen van inzicht over de herkomst van de in de dagboeken vastgelegde transacties.

FA.14 Grootboekrekeningen per boekjaar/periode Overzicht  totalen van de debet en credit boekingen per periode  Het verkrijgen van inzicht in het totaal van de boekingen per periode, gespecificeerd per 

grootboekrekening.

Gegevensgerichte 

cijferanalyse

FI.01 Willekeurige selectie per grootboekrekening Statistische steekproef uit mutaties van op te geven grootboekrekeningen.  Met een statische steekproef kan worden vastgesteld of een massa (verzameling mutaties) kan worden 

goedgekeurd aan de hand van het aantal gevonden fouten.

FI.04 Willekeurige selectie per dagboek Statistische steekproef uit mutaties van op te geven dagboeken.  Met een statische steekproef kan worden vastgesteld of een massa (verzameling mutaties) kan worden 

goedgekeurd aan de hand van het aantal gevonden fouten.

Voorzieningen

Initiële cijferanalyse

FA.12 Dagboeken vs grootboekrekeningen Totaalbedragen per grootboekrekening per dagboek.  Het verkrijgen van inzicht over de herkomst van de in de dagboeken vastgelegde transacties.

FA.14 Grootboekrekeningen per boekjaar/periode Overzicht  totalen van de debet en credit boekingen per periode  Het verkrijgen van inzicht in het totaal van de boekingen per periode, gespecificeerd per 

grootboekrekening.

Gegevensgerichte 

cijferanalyse

FI.01 Willekeurige selectie per grootboekrekening Statistische steekproef uit mutaties van op te geven grootboekrekeningen.  Met een statische steekproef kan worden vastgesteld of een massa (verzameling mutaties) kan worden 

goedgekeurd aan de hand van het aantal gevonden fouten.

FI.04 Willekeurige selectie per dagboek Statistische steekproef uit mutaties van op te geven dagboeken.  Met een statische steekproef kan worden vastgesteld of een massa (verzameling mutaties) kan worden 

goedgekeurd aan de hand van het aantal gevonden fouten.

Schulden aan 

groepsmaatschappijen

Initiële cijferanalyse

FA.12 Dagboeken vs grootboekrekeningen Totaalbedragen per grootboekrekening per dagboek.  Het verkrijgen van inzicht over de herkomst van de in de dagboeken vastgelegde transacties.

FA.14 Grootboekrekeningen per boekjaar/periode Overzicht  totalen van de debet en credit boekingen per periode  Het verkrijgen van inzicht in het totaal van de boekingen per periode, gespecificeerd per 

grootboekrekening.

Gegevensgerichte 

cijferanalyse

FI.01 Willekeurige selectie per grootboekrekening Statistische steekproef uit mutaties van op te geven grootboekrekeningen.  Met een statische steekproef kan worden vastgesteld of een massa (verzameling mutaties) kan worden 

goedgekeurd aan de hand van het aantal gevonden fouten.

FI.04 Willekeurige selectie per dagboek Statistische steekproef uit mutaties van op te geven dagboeken.  Met een statische steekproef kan worden vastgesteld of een massa (verzameling mutaties) kan worden 

goedgekeurd aan de hand van het aantal gevonden fouten.
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Langlopende schulden

Initiële cijferanalyse

FA.12 Dagboeken vs grootboekrekeningen Totaalbedragen per grootboekrekening per dagboek.  Het verkrijgen van inzicht over de herkomst van de in de dagboeken vastgelegde transacties.

FA.14 Grootboekrekeningen per boekjaar/periode Overzicht  totalen van de debet en credit boekingen per periode  Het verkrijgen van inzicht in het totaal van de boekingen per periode, gespecificeerd per 

grootboekrekening.

Gegevensgerichte 

cijferanalyse

FI.01 Willekeurige selectie per grootboekrekening Statistische steekproef uit mutaties van op te geven grootboekrekeningen.  Met een statische steekproef kan worden vastgesteld of een massa (verzameling mutaties) kan worden 

goedgekeurd aan de hand van het aantal gevonden fouten.

FI.04 Willekeurige selectie per dagboek Statistische steekproef uit mutaties van op te geven dagboeken.  Met een statische steekproef kan worden vastgesteld of een massa (verzameling mutaties) kan worden 

goedgekeurd aan de hand van het aantal gevonden fouten.

Crediteuren

Initiële cijferanalyse

FA.12 Dagboeken vs grootboekrekeningen Totaalbedragen per grootboekrekening per dagboek.  Het verkrijgen van inzicht over de herkomst van de in de dagboeken vastgelegde transacties.

FA.14 Grootboekrekeningen per boekjaar/periode Overzicht  totalen van de debet en credit boekingen per periode  Het verkrijgen van inzicht in het totaal van de boekingen per periode, gespecificeerd per 

grootboekrekening.

FH.10 Crediteurensaldi per dagboek Overzicht  van de debiteuren en crediteuren boekingen per dagboek  Het verkrijgen van inzicht over welke afnemers en leveranciers via welke dagboeken geboekt zijn.

Gegevensgerichte 

cijferanalyse

FI.01 Willekeurige selectie per grootboekrekening Statistische steekproef uit mutaties van op te geven grootboekrekeningen.  Met een statische steekproef kan worden vastgesteld of een massa (verzameling mutaties) kan worden 

goedgekeurd aan de hand van het aantal gevonden fouten.

FI.04 Willekeurige selectie per dagboek Statistische steekproef uit mutaties van op te geven dagboeken.  Met een statische steekproef kan worden vastgesteld of een massa (verzameling mutaties) kan worden 

goedgekeurd aan de hand van het aantal gevonden fouten.

Dataanalyse

FH.21 Gemiddelde betaalduur crediteuren Hiermee verkrijgt u een overzicht van de crediteuren boekingen uit het sub grootboek.  Inzicht verkrijgen in de op- en afboekingen van crediteuren. Hiermee kan bijvoorbeeld een afloop 

controle worden uitgevoerd.

FH.23 Crediteurenafboekingen buiten KBG Overzicht per dagboek van de totaalposten debiteuren en crediteuren  Het verkrijgen van inzicht in de mutaties van debiteuren en crediteuren per dagboek.

FH.20 Analyse crediteurenfacturen Overzicht van de crediteuren boekingen uit het sub grootboek, op factuurnummer.  Inzicht verkrijgen in de op- en afboekingen op factuurnummer van crediteuren. Hiermee kan 

bijvoorbeeld een afloop controle worden uitgevoerd.

FH.21 Factuurfrequentie crediteuren Hiermee verkrijgt u een overzicht van de crediteuren boekingen uit het sub grootboek.  Inzicht verkrijgen in de op- en afboekingen van crediteuren. Hiermee kan bijvoorbeeld een afloop 

controle worden uitgevoerd.

FH.25 Creditnota's van crediteuren Overzicht mutaties op de rekening crediteuren, waarbij de omschrijving het woord 

"credit nota" (of iets wat daarop lijkt) bevat.

 Het verkrijgen van inzicht in de mutaties van crediteuren waarop via credit nota omschrijvingen 

afboekingen hebben plaatsgevonden.

FH.21 Afloop crediteuren Hiermee verkrijgt u een overzicht van de crediteuren boekingen uit het sub grootboek.  Inzicht verkrijgen in de op- en afboekingen van crediteuren. Hiermee kan bijvoorbeeld een afloop 

controle worden uitgevoerd.

FH.21 Openstaande posten crediteuren Hiermee verkrijgt u een overzicht van de crediteuren boekingen uit het sub grootboek.  Inzicht verkrijgen in de op- en afboekingen van crediteuren. Hiermee kan bijvoorbeeld een afloop 

controle worden uitgevoerd.

FH.21 Aansluiting crediteuren Hiermee verkrijgt u een overzicht van de crediteuren boekingen uit het sub grootboek.  Inzicht verkrijgen in de op- en afboekingen van crediteuren. Hiermee kan bijvoorbeeld een afloop 

controle worden uitgevoerd.

FH.21 Trend betaalduur en financieringsvoordeel 

crediteuren

Hiermee verkrijgt u een overzicht van de crediteuren boekingen uit het sub grootboek.  Inzicht verkrijgen in de op- en afboekingen van crediteuren. Hiermee kan bijvoorbeeld een afloop 

controle worden uitgevoerd.

FH.21 Ontbrekende factuurnummers crediteuren Hiermee verkrijgt u een overzicht van de crediteuren boekingen uit het sub grootboek.  Inzicht verkrijgen in de op- en afboekingen van crediteuren. Hiermee kan bijvoorbeeld een afloop 

controle worden uitgevoerd.

FH.22 Ouderdomsanalyse crediteuren Overzicht van de op- en afboekingen op factuurnummer en datum.  Inzicht verkrijgen in de ouderdom en het saldo van de facturen.

FH.22 Ouderdoms analyse crediteuren per valuta Overzicht van de op- en afboekingen op factuurnummer en datum.  Inzicht verkrijgen in de ouderdom en het saldo van de facturen.

Belastingen en sociale 

verzekeringen

Initiële cijferanalyse

FA.12 Dagboeken vs grootboekrekeningen Totaalbedragen per grootboekrekening per dagboek.  Het verkrijgen van inzicht over de herkomst van de in de dagboeken vastgelegde transacties.

FA.14 Grootboekrekeningen per boekjaar/periode Overzicht  totalen van de debet en credit boekingen per periode  Het verkrijgen van inzicht in het totaal van de boekingen per periode, gespecificeerd per 

grootboekrekening.

Gegevensgerichte 

cijferanalyse

FI.01 Willekeurige selectie per grootboekrekening Statistische steekproef uit mutaties van op te geven grootboekrekeningen.  Met een statische steekproef kan worden vastgesteld of een massa (verzameling mutaties) kan worden 

goedgekeurd aan de hand van het aantal gevonden fouten.

FI.04 Willekeurige selectie per dagboek Statistische steekproef uit mutaties van op te geven dagboeken.  Met een statische steekproef kan worden vastgesteld of een massa (verzameling mutaties) kan worden 

goedgekeurd aan de hand van het aantal gevonden fouten.
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Omzetbelasting

Initiële cijferanalyse

FA.12 Dagboeken vs grootboekrekeningen Totaalbedragen per grootboekrekening per dagboek.  Het verkrijgen van inzicht over de herkomst van de in de dagboeken vastgelegde transacties.

FA.14 Grootboekrekeningen per boekjaar/periode Overzicht  totalen van de debet en credit boekingen per periode  Het verkrijgen van inzicht in het totaal van de boekingen per periode, gespecificeerd per 

grootboekrekening.

FJ.01 Draaitabel btw-codes Overzicht van in het auditfile gebruikte btw codes.  Vaststellen of er onverwachte codes voorkomen in de mutaties.

Gegevensgerichte 

cijferanalyse

FI.01 Willekeurige selectie per grootboekrekening Statistische steekproef uit mutaties van op te geven grootboekrekeningen.  Met een statische steekproef kan worden vastgesteld of een massa (verzameling mutaties) kan worden 

goedgekeurd aan de hand van het aantal gevonden fouten.

FI.04 Willekeurige selectie per dagboek Statistische steekproef uit mutaties van op te geven dagboeken.  Met een statische steekproef kan worden vastgesteld of een massa (verzameling mutaties) kan worden 

goedgekeurd aan de hand van het aantal gevonden fouten.

Dataanalyse

FJ.07 Btw-aansluiting per btw-code Overzicht van de geboekte btw per btw code.  Inzicht verkrijgen in de totalen van btw per btw.

FJ.03 Btw-aansluiting per rekening Overzicht van de geboekte btw (op basis van btw bedrag) per grootboekrekening.  Inzicht verkrijgen in de totale btw per grootboekrekening.

FJ.07 Kruistabel btw-codes met specificatie Overzicht van de geboekte btw per btw code.  Inzicht verkrijgen in de totalen van btw per btw.

FJ.04 Btw-aansluiting per dagboektype Overzicht van de gebruikte btw codes per dagboek.  Inzicht verkrijgen in de btw soorten per dagboek. 

FJ.08 Btw-categorieën per debiteur Overzicht van de geboekte btw code per debiteur en crediteur.  Het gebruik van verschillende btw codes voor één debiteur of crediteur kan een aanwijzing zijn voor 

onjuist btw gebruik.

FJ.08 Btw-categorieën per crediteur Overzicht van de geboekte btw code per debiteur en crediteur.  Het gebruik van verschillende btw codes voor één debiteur of crediteur kan een aanwijzing zijn voor 

onjuist btw gebruik.

FJ.03 Btw-categorieën per grootboekrekening Overzicht van de geboekte btw (op basis van btw bedrag) per grootboekrekening.  Inzicht verkrijgen in de totale btw per grootboekrekening.

FJ.04 Btw-categorieën per dagboek Overzicht van de gebruikte btw codes per dagboek.  Inzicht verkrijgen in de btw soorten per dagboek. 

FJ.04 Btw-categorieën per dagboektype Overzicht van de gebruikte btw codes per dagboek.  Inzicht verkrijgen in de btw soorten per dagboek. 

FJ.09 Btw-categorieën per dagboek op basis van 

boekstukken

Overzicht van de berekende btw en btw code per dagboek, gerubriceerd op boekstuk- of 

transactienummer.

 Het verkrijgen van een overzicht van transacties waarin per regel het complete boekstuk zichtbaar wordt 

gemaakt. Hiermee kan een herberekening van BTW worden vervaardigd.

FJ.09 Btw-categorieën per dagboektype op basis van 

boekstukken

Overzicht van de berekende btw en btw code per dagboek, gerubriceerd op boekstuk- of 

transactienummer.

 Het verkrijgen van een overzicht van transacties waarin per regel het complete boekstuk zichtbaar wordt 

gemaakt. Hiermee kan een herberekening van BTW worden vervaardigd.

Overige schulden

Initiële cijferanalyse

FA.12 Dagboeken vs grootboekrekeningen Totaalbedragen per grootboekrekening per dagboek.  Het verkrijgen van inzicht over de herkomst van de in de dagboeken vastgelegde transacties.

FA.14 Grootboekrekeningen per boekjaar/periode Overzicht  totalen van de debet en credit boekingen per periode  Het verkrijgen van inzicht in het totaal van de boekingen per periode, gespecificeerd per 

grootboekrekening.

Gegevensgerichte 

cijferanalyse

FI.01 Willekeurige selectie per grootboekrekening Statistische steekproef uit mutaties van op te geven grootboekrekeningen.  Met een statische steekproef kan worden vastgesteld of een massa (verzameling mutaties) kan worden 

goedgekeurd aan de hand van het aantal gevonden fouten.

FI.04 Willekeurige selectie per dagboek Statistische steekproef uit mutaties van op te geven dagboeken.  Met een statische steekproef kan worden vastgesteld of een massa (verzameling mutaties) kan worden 

goedgekeurd aan de hand van het aantal gevonden fouten.

Omzet en kosten van de 

omzet

Initiële cijferanalyse

FA.12 Dagboeken vs grootboekrekeningen Totaalbedragen per grootboekrekening per dagboek.  Het verkrijgen van inzicht over de herkomst van de in de dagboeken vastgelegde transacties.

FA.14 Grootboekrekeningen per boekjaar/periode Overzicht  totalen van de debet en credit boekingen per periode  Het verkrijgen van inzicht in het totaal van de boekingen per periode, gespecificeerd per 

grootboekrekening.

Gegevensgerichte 

cijferanalyse

FI.01 Willekeurige selectie per grootboekrekening Statistische steekproef uit mutaties van op te geven grootboekrekeningen.  Met een statische steekproef kan worden vastgesteld of een massa (verzameling mutaties) kan worden 

goedgekeurd aan de hand van het aantal gevonden fouten.

FI.04 Willekeurige selectie per dagboek Statistische steekproef uit mutaties van op te geven dagboeken.  Met een statische steekproef kan worden vastgesteld of een massa (verzameling mutaties) kan worden 

goedgekeurd aan de hand van het aantal gevonden fouten.

FK.07 Brutomarge per periode Overzicht van de totale omzet, inkopen en kosten per maand.  Het verkrijgen van inzicht in de ontwikkeling van omzet, inkopen en kosten per maand.

Overige 

bedrijfsopbrengsten

Initiële cijferanalyse

FA.12 Dagboeken vs grootboekrekeningen Totaalbedragen per grootboekrekening per dagboek.  Het verkrijgen van inzicht over de herkomst van de in de dagboeken vastgelegde transacties.
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FA.14 Grootboekrekeningen per boekjaar/periode Overzicht  totalen van de debet en credit boekingen per periode  Het verkrijgen van inzicht in het totaal van de boekingen per periode, gespecificeerd per 

grootboekrekening.

Gegevensgerichte 

cijferanalyse

FI.01 Willekeurige selectie per grootboekrekening Statistische steekproef uit mutaties van op te geven grootboekrekeningen.  Met een statische steekproef kan worden vastgesteld of een massa (verzameling mutaties) kan worden 

goedgekeurd aan de hand van het aantal gevonden fouten.

FI.04 Willekeurige selectie per dagboek Statistische steekproef uit mutaties van op te geven dagboeken.  Met een statische steekproef kan worden vastgesteld of een massa (verzameling mutaties) kan worden 

goedgekeurd aan de hand van het aantal gevonden fouten.

Personeelskosten

Initiële cijferanalyse

FA.12 Dagboeken vs grootboekrekeningen Totaalbedragen per grootboekrekening per dagboek.  Het verkrijgen van inzicht over de herkomst van de in de dagboeken vastgelegde transacties.

FA.14 Grootboekrekeningen per boekjaar/periode Overzicht  totalen van de debet en credit boekingen per periode  Het verkrijgen van inzicht in het totaal van de boekingen per periode, gespecificeerd per 

grootboekrekening.

Gegevensgerichte 

cijferanalyse

FI.01 Willekeurige selectie per grootboekrekening Statistische steekproef uit mutaties van op te geven grootboekrekeningen.  Met een statische steekproef kan worden vastgesteld of een massa (verzameling mutaties) kan worden 

goedgekeurd aan de hand van het aantal gevonden fouten.

FI.04 Willekeurige selectie per dagboek Statistische steekproef uit mutaties van op te geven dagboeken.  Met een statische steekproef kan worden vastgesteld of een massa (verzameling mutaties) kan worden 

goedgekeurd aan de hand van het aantal gevonden fouten.

Overige bedrijfskosten

Initiële cijferanalyse

FA.12 Dagboeken vs grootboekrekeningen Totaalbedragen per grootboekrekening per dagboek.  Het verkrijgen van inzicht over de herkomst van de in de dagboeken vastgelegde transacties.

FA.14 Grootboekrekeningen per boekjaar/periode Overzicht  totalen van de debet en credit boekingen per periode  Het verkrijgen van inzicht in het totaal van de boekingen per periode, gespecificeerd per 

grootboekrekening.

Gegevensgerichte 

cijferanalyse

FI.01 Willekeurige selectie per grootboekrekening Statistische steekproef uit mutaties van op te geven grootboekrekeningen.  Met een statische steekproef kan worden vastgesteld of een massa (verzameling mutaties) kan worden 

goedgekeurd aan de hand van het aantal gevonden fouten.

FI.04 Willekeurige selectie per dagboek Statistische steekproef uit mutaties van op te geven dagboeken.  Met een statische steekproef kan worden vastgesteld of een massa (verzameling mutaties) kan worden 

goedgekeurd aan de hand van het aantal gevonden fouten.

Dataanalyse

FK.07 Kosten per categorie t.o.v. de eigen omzet Overzicht van de totale omzet, inkopen en kosten per maand.  Het verkrijgen van inzicht in de ontwikkeling van omzet, inkopen en kosten per maand.

FJ.01 Overzicht btw-codes per categorie Overzicht van in het auditfile gebruikte btw codes.  Vaststellen of er onverwachte codes voorkomen in de mutaties.

FK.10 Bruto kosten top x Ooverzicht van de 10 grootste kostenboekingen.  Het verkrijgen van inzicht in de boekingen van substantiële kostenbedragen.

FA.18 Periodevergelijk grootboekrekeningen Overzicht van het saldo van de debet en credit boekingen per periode.  Het verkrijgen van inzicht in het totaal van de boekingen per periode, gespecificeerd per 

grootboekrekening.

Financiele baten

Initiële cijferanalyse

FA.12 Dagboeken vs grootboekrekeningen Totaalbedragen per grootboekrekening per dagboek.  Het verkrijgen van inzicht over de herkomst van de in de dagboeken vastgelegde transacties.

FA.14 Grootboekrekeningen per boekjaar/periode Overzicht  totalen van de debet en credit boekingen per periode  Het verkrijgen van inzicht in het totaal van de boekingen per periode, gespecificeerd per 

grootboekrekening.

Gegevensgerichte 

cijferanalyse

FI.01 Willekeurige selectie per grootboekrekening Statistische steekproef uit mutaties van op te geven grootboekrekeningen.  Met een statische steekproef kan worden vastgesteld of een massa (verzameling mutaties) kan worden 

goedgekeurd aan de hand van het aantal gevonden fouten.

FI.04 Willekeurige selectie per dagboek Statistische steekproef uit mutaties van op te geven dagboeken.  Met een statische steekproef kan worden vastgesteld of een massa (verzameling mutaties) kan worden 

goedgekeurd aan de hand van het aantal gevonden fouten.

Financiele lasten

Initiële cijferanalyse

FA.12 Dagboeken vs grootboekrekeningen Totaalbedragen per grootboekrekening per dagboek.  Het verkrijgen van inzicht over de herkomst van de in de dagboeken vastgelegde transacties.

FA.14 Grootboekrekeningen per boekjaar/periode Overzicht  totalen van de debet en credit boekingen per periode  Het verkrijgen van inzicht in het totaal van de boekingen per periode, gespecificeerd per 

grootboekrekening.

Gegevensgerichte 

cijferanalyse

FI.01 Willekeurige selectie per grootboekrekening Statistische steekproef uit mutaties van op te geven grootboekrekeningen.  Met een statische steekproef kan worden vastgesteld of een massa (verzameling mutaties) kan worden 

goedgekeurd aan de hand van het aantal gevonden fouten.

FI.04 Willekeurige selectie per dagboek Statistische steekproef uit mutaties van op te geven dagboeken.  Met een statische steekproef kan worden vastgesteld of een massa (verzameling mutaties) kan worden 

goedgekeurd aan de hand van het aantal gevonden fouten.
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Buitengewone baten en 

lasten

Initiële cijferanalyse

FA.12 Dagboeken vs grootboekrekeningen Totaalbedragen per grootboekrekening per dagboek.  Het verkrijgen van inzicht over de herkomst van de in de dagboeken vastgelegde transacties.

FA.14 Grootboekrekeningen per boekjaar/periode Overzicht  totalen van de debet en credit boekingen per periode  Het verkrijgen van inzicht in het totaal van de boekingen per periode, gespecificeerd per 

grootboekrekening.

Gegevensgerichte 

cijferanalyse

FI.01 Willekeurige selectie per grootboekrekening Statistische steekproef uit mutaties van op te geven grootboekrekeningen.  Met een statische steekproef kan worden vastgesteld of een massa (verzameling mutaties) kan worden 

goedgekeurd aan de hand van het aantal gevonden fouten.

FI.04 Willekeurige selectie per dagboek Statistische steekproef uit mutaties van op te geven dagboeken.  Met een statische steekproef kan worden vastgesteld of een massa (verzameling mutaties) kan worden 

goedgekeurd aan de hand van het aantal gevonden fouten.

S Auditfile salaris

S.01 Looncomponenten per periode Overzicht  vanuit het auditfile salaris waarin per werknemer, per periode 

looncomponenten in één regel worden weergegeven.

 Het verkrijgen van de totalen van de looncomponenten op detail niveau waarmee de loonsom kan 

worden herberekend.

S.02 Looncomponenten totaal Overzicht  vanuit het auditfile salaris waarin per werknemer, per periode 

looncomponenten in één regel worden weergegeven.

 Het verkrijgen van de totalen van de looncomponenten op jaar niveau waarmee de aangifte kan worden 

gecontroleerd.
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