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Proces: Tussentijds rapport
U wilt uw cliënt bijstaan met adviezen die betrek-
king hebben op de actualiteit. Daarvoor is het 
van belang dat u zo snel mogelijk na het afl open 
van een maand of kwartaal tussentijdse rappor-
tages oplevert. Het afdrukken van een rapport is 
met AccountReporter met enkele toetsaanslagen 
gebeurd. Wat u wel veel tijd kost, is het beoor-
delen of de administratie wel juist en volledig is. 
Samenstel-assistent helpt u hierbij. U draait u 
een volledige set controles voor het afdrukken 
van uw tussentijdse rapport over de administra-
tie. Als de administratie helemaal op orde is, ziet 
u dit binnen een minuut: allemaal groene stop-
lichten. Deze administratie hoeft niet meer nage-
lopen te worden. Als er zaken niet op orde zijn, 
wordt u daar door de controles op gewezen. U 
kunt dan snel actie ondernemen om vervolgens 
de controle nogmaals te gebruiken om er zeker 
van te zijn dat uw werk tot het gewenste cor-
recte resultaat heeft geleid. Het gebruik van de 
controleset voor tussentijdse rapportages stuurt 
u bij voorkeur aan vanuit het Werkprogramma. 
Hiervoor maakt u een apart model waarin u alle 
tussentijdse controles opneemt. Uw voordeel: 
vanuit het Werkprogramma stuurt u in een keer 
de controles aan, kunt u de resultaten raadple-
gen en slaat u alle gebruikte controlerapportages 
automatisch op in een dossier voor tussentijdse 
rapportages. Zo kunt u indien nodig later altijd 
terugzien op welke informatie de controles en 
het rapport zijn gebaseerd. 

Het Werkprogramma is overzichtelijk 
ingedeeld. Naast de groepen worden 
de onderwerpen per groep getoond. 
Bij elk onderwerp kan worden inge-
zoomd op de uitgebreide gegevens 
zoals de opdrachtbeschrijving 

Proces: Jaarrekening
U gebruikt het AccountView Werkprogramma 
voor het samenstellen van de jaarrekening. Ui-
teraard kunt u hier handmatig uw bevindingen 
en rapporten koppelen. Maar maximale effi -
ciency behaalt u door het koppelen van contro-
les aan het werkprogramma. Hierdoor kunnen 
werkprogramma-items volledig geautomatiseerd 
worden afgewerkt, bijvoorbeeld de controle op 
aansluiting van de vaste activa-administratie met 
het grootboek, of de aansluiting van de beginba-

lans met de eindbalans. Zaken die u beide in het 
werkprogramma moet nagaan. Deze kunnen uit-
stekend worden geautomatiseerd: Samenstel-as-
sistent controleert de betreffende aansluitingen 
en werkt, als de controles correct zijn, automa-
tisch het item in het werkprogramma af. Daarbij 
worden de gehanteerde controlerapporten direct 
bij het item opgeslagen. U kúnt deze raadplegen 
maar dat hoeft niet; u kunt op de resultaten van 
Samenstel-assistent vertrouwen en verder gaan 
met het werk dat echt uw aandacht vereist.
Het werken met Samenstel-assistent en Werk-
programma is een nieuwe fase in het automa-
tiseren van de samenstelpraktijk. Jarenlang was 
de aandacht vooral gericht op het automatise-
ren van het voeren van de administratie en het 
rapporteren. Nu verleggen we de focus naar het 
kwaliteitsaspect. Tijd voor een volgende stap, tijd 
voor Samenstel-assistent en Werkprogramma.

Uitbreidingsmodules
Werkprogramma is een uitbeiding op de modules 
Samenstel-assistent I en de COM/CAL. 

Er zijn branchemodellen beschikbaar voor leden 
van: NOAB, NOVAK en S� .

Kosten
U investeert € 1.250,- voor Werkprogramma.

De functionaliteit
Met AccountView XBRL/SBR beschikt u over de volgende moge-
lijkheden:

Inlezen van XBRL-taxonomieën   
Mappen van XBRL-taxonomieën aan het grootboek en aan  
‘niet-fi nanciële gegevens’ 
Vastleggen en koppelen van toelichtingen (tekstblokken) en  
specifi caties  
Importeren van externe gegevens ten behoeve van SBR- 
rapportages 
SBR-rapportages opstellen: Kredietrapportage  
(banken), KvK-deponering (verkort), CBS-rapportages, 
Omzetbelastingaangifte, Verkorte winstaangifte (o.b.v. 
import) 
SBR-rapportages verzenden naar DigiPoort en  
Rapportageportaal (banken)

Het onderscheid
De met AccountView geproduceerde SBR-rapportages verschillen 
natuurlijk niet van de rapportages die u met andere XBRL/SBR-
oplossingen genereert. Net zoals de resultatenrekening van een-
zelfde administratie uit verschillende boekhoudpakketten niet zal 
verschillen. Het onderscheid zit dus niet in de rapportages zelf, 
maar in het proces om tot de rapportages te komen. Een ander 
belangrijk aspect is de toekomstbestendigheid van de oplossing. 

Het proces
AccountView vindt, net als de meeste andere specialisten op dit 
gebied, dat XBRL/SBR bij de bron geïmplementeerd moet worden. 
In de fi nanciële administratie dus, en niet als ‘sluitstuk’ op het 
einde van het proces. De redenen hiervoor zijn evident: bij imple-
mentatie bij de bron (en het genereren van de SBR-rapportages 
uit de fi nanciële administratie) bent u altijd zeker van aansluiting 
van rapportages onderling. Dat is logisch want u baseert verschil-
lende rapportages op dezelfde gekoppelde SBR-elementen: om-
zet in rapportage A is dus dezelfde omzet in rapportage B.
Hieronder treft u schematisch de situatie aan wanneer u XBRL/
SBR implementeert op het einde van de processen. Een pragmati-
sche aanpak weliswaar, maar niet toekomstbestendig en met af-
hankelijkheid van meerdere leveranciers. Daarnaast hebt u tussen 

AccountView XBRL/SBR is een uitbreidingsmodule op de basispakke� en AccountView Team 
en AccountView Business. 
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De cliëntenadministratie 
online ontsloten
Bij standaard online boekhoud-
pakketten logt de accountant 
in op de online boekhouding 
van de cliënt. Bij AccountView 
Go werkt het anders. De ac-
countant publiceert de admi-
nistratie van de cliënt vanuit 
AccountView in AccountView 
Go. Hij stelt de administratie 
dus vanuit kantoor online be-
schikbaar. De cliënt kan ver-
volgens met afgestemde func-
tionaliteit, 7x24 en overal ter wereld zijn administratie raadplegen 
en bijwerken en de facturatie verzorgen.
 
Met AccountView Go de deur niet meer uit
Dat geldt voor de ondernemer, die hoeft niet meer naar het ac-
countantskantoor om de stukken te overhandigen. Het verwer-
ken van de bankafschriften, de facturatie en de betalingen doet 
hij in AccountView Go en werkt daarmee automatisch zijn ad-
ministratie op het accountantskantoor bij. Ook de accountant 
kan in zijn eigen (digitale) omgeving blijven. Medewerkers van 
het kantoor hoeven niet in te loggen op onbekende en beperkte 
online boekhoudapplicaties maar kunnen de administraties van 
online cliënten gewoon in het uitgebreide AccountView-pakket 
bewerken!
 
Boekhouden zonder balans!
Debet is natuurlijk gelijk aan credit, de gouden ‘balansregel’ kent 
AccountView Go ook. Maar hebben uw cliënten baat bij een ba-
lansrapport? Roept de balans voor menig ondernemer niet meer 
vragen op dan dat het antwoorden geeft, en is het wenselijk dat 
– zonder uw controle – een balansrapport wordt overhandigd 
aan bijvoorbeeld de bank? Wij kennen het antwoord. Daarom 
bevat AccountView Go standaard géén balans. En heeft uw cliënt 
wél de behoefte aan een balansrapport, dan stelt u dit in het do-
cumentvenster met één klik automatisch ter beschikking.

AccountView Go is net even anders dan andere online boekhoudoplossingen. Waarom? Omdat AccountView 
Go is ontworpen voor optimale samenwerking tussen accountant en cliënt, en niet bedoeld is als (online) 

boekhoudpakket waarin de cliënt het helemaal zelf(standig) moet doen. AccountView Go is de nieuwe generatie 
online boekhouden, waarbij de ervaring van jaren ‘online boekhouden’ is gecombineerd met de huidige wensen 

van de moderne en e�  ciënte accountant.

accountview Go 
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de XBRL-rapportages onderling geen controle op 
aansluitingen. De rode lijnen geven aan op welk 
moment er gekoppeld wordt (al dan niet auto-
matisch) met XBRL/SBR-elementen.

Hieronder treft u een schematische weergave 
aan van de werkwijze die u met AccountView 
realiseert. Er wordt slechts eenmaal data gekop-
peld aan SBR-elementen: in de fi nanciële admini-
stratie. Vanuit de fi nanciële administratie kan de 
rapportage naar banken, KvK en het CBS worden 
verzorgd. Ook de OB-aangifte kan in SBR-formaat 
naar de Belastingdienst worden verzonden. Voor 
het opstellen van de VpB- en IB-aangiften in SBR-
formaat is een fi scaal pakket noodzakelijk. Het 
fi scale pakket start met de aangeleverde XBRL/
SBR-data en vult deze aan met de gecalculeerde 
gegevens uit het pakket. De jaarrekeninggene-
rator is hiermee (voor de kleine rechtspersoon) 
overbodig geworden. 

Toekomstbestendigheid
Er bestaat één gezaghebbende Nederlandse 
taxonomie met ‘hoofdstukken’ voor de Belas-
tingdienst, de Kamer van Koophandel, het CBS 
en de banken, maar één ding weten we zeker: 
tenminste jaarlijks wordt er een nieuwe versie 
van de taxonomie uitgebracht. Naast wijzigingen 

in de bestaande taxonomie wordt algemeen ver-
wacht dat er nieuwe extensies (nieuwe taxono-
mieën) worden uitgebracht. Op dit moment zijn 
er ontwikkelingen voor de agrarische sector en 
bijvoorbeeld het onderwijs gaande. Voor welke 
XBRL/SBR-oplossing u ook kiest,u zult de wijzi-
gingen en extensies moeten kunnen verwerken. 
AccountView neemt dit voor u uit handen. U 
kunt elke (nieuwe) XBRL-taxonomie in Account-
View inlezen en direct gebruiken. Daarnaast be-
schikt AccountView over opties om nieuwe en 
oude versies van de taxonomie te vergelijken en 
u zo snel en overzichtelijk weer op weg te hel-
pen. Met AccountView kiest u dus voor een toe-
komstbestendige XBRL/SBR-oplossing!

Kosten
U investeert € 650,- voor XBRL/SBR. Daarnaast 
betaalt u een toeslag van € 250,- per 50 admini-
straties.
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