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LIJST VAN AFKORTINGEN

A        : assets, activa of bezittingen
AA     : verandering in assets luidend in geldbedragen als gevolg van transactie i

Aai : verandering in assets luidend in hoeveelheden als gevolg van transactie i
BW    : Burgerlijk Wetboek
CC : contributed capital, stortingen

E      : expenses, kosten
AE : verandering in expenses luidend in geldbedragen als gevolg van transactie i

Aei : verandering in expenses luidend in hoeveelheden als gevolg van transactie i

Eq     : equity, eigen vermogen
AEqi   : verandering in equity luidend in geldbedragen als gevolg van transactie i
i : transactie(nummer)
1 : income, opbrengsten
Ali      : verandering in income luidend in geldbedragen als gevolg van transactie i
Aii      : verandering in income luidend in hoeveelheden als gevolg van transactie i
IASB  : International Accounting Standards Board

Ic j       : identificatiecode j, geeft de categorie j aan binnen A, L, I en E
Ic s      : identificatiecode s, geeft de subcategorie s aan binnen de categorie j
j        : categorie-aanduiding voor categorie binnen A, L, I en E
k         : gewenst transactienummer
L      : liabilities, schulden
ALi     : verandering in liabilties luidend in geldbedragen als gevolg van transactie i

Ali      : verandering in liabilities luidend in hoeveelheden als gevolg van transactie i
m      : aantal categoriedn binnen A, L, I en E
n       : aantal transacties
P      : profit, winst
AP : verandering in profit luidend in geldbedragen als gevolg van transactie i

P IO. Tb)' cumulatieve profit tot aan transactietijdstip Tb
pi        transactieprijs per eenheid
r       : aantal subcategoriean binnen A, L, I en E
s         : subcategorie-aanduiding voor subcategorie binnen de categorie j
Tb     : (begin)tijdstip van een gewenste periode
Tc     : transactiecode
Te     : (eind)tijdstip van een gewenste periode
i      : transactietijdstip
W     : withdrawal, onttrekkingen
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1. INLEIDING

1.1  Achtergrond  van  het onderzoek

Boekhouden heeft als discipline een lang verleden. Het dubbel boekhoudsysteem
zoals dat tegenwoordig in de literatuur en praktijk in het algemeen wordt
aangetroffen, kent zijn oorsprong in Pacioli's werk uit 1494 "Summa de Arithmetica,
Geometria, Proportioni et Proportionalita". In dit proefschrift wordt boekhouden
binnen het dubbel boekhoudsysteem besproken. Volgens Beek, van Duin en
Vaassen (1997, p.5) "is het doel van boekhouden het verstrekken van financiale
informatie door middel van vastleggen en verwerken van financiale gegevens over
de bedrijfsprocessen en de activa en passiva van een organisatie". Op grond van
deze omschrijving omvat boekhouden het gehele proces van input van gegevens tot
en met output in de vorm van financiale informatie. Deze visie op het boekhouden is
typerend voor de Nederlandse literatuur (zie o.a. Van der Boom en Van der Grift,
1981; Van der Boom, Bosma, Van der Grift en Achaibersing, 1995; Kevelam,
Hoogheid en Tuinsma, 1990; Van Liempt, de Jong, Beckman en Van Summeren,
1990; en Van Voorene, 1992). Boekhouden heeft in de Angelsaksische literatuur een
iets beperktere inhoud. Deze wordt door Boynton (1955) beschreven. Hij
onderscheidt drie activiteiten op het gebied van boekhouden: recordkeeping,
bookkeeping en accounting. Recordkeeping houdt in het vastleggen van (financiale)
gebeurtenissen in een bepaald deel van de boekhouding, ook weI de activiteiten "up
to the trial balance" genoemd. Input vindt daarom plaats bij "recordkeeping" en het
leveren van output gebeurt volgens Boynton bij "bookkeeping". Want onder
bookkeeping verstaat hij de activiteiten met betrekking tot het samenstellen van de
financiale overzichten uit de gegevens zoats die in verschillende delen van de
boekhouding zijn vastgelegd. Onder accounting wordt het analyseren en
interpreteren van de financiale informatie verstaan. Accounting wordt in de
Angelsaksische literatuur echter ook gebruikt als algemene term voor alles wat te
maken heeft met het verzamelen en gebruiken van financiale basisgegevens.
In dit proefschrift wordt de omschrijving uit de Nederlandse literatuur gevolgd en
wordt het gehele proces (ofwel traject) van input van gegevens tot output in de vorm
van financiele informatie, het boekhoudmodel genoemd.
In zowel de Nederlandse (zie o.a. Fuchs en Van der Hoeven, 1998) als in de
Angelsaksische literatuur (zie o.a. Horngren, Harrison en Bamber, 1999, Needles en
Powers, 1998; Weetman, 1996; Whitehead, 1991; Randall en Beckwith, 1989;  Gray,
Laughlin en Bebbington, 1996; Meigs en Meigs, 1992) wordt boekhouden steeds
besproken binnen een handmatig systeem, waaraan een traditioneel boekhoudmodel
ten grondslag ligt. Bijvoorbeeld Horngren e.a. (1999) uit de Angelsaksische literatuur,
maar ook Fuchs e.a. (1998) uit de Nederlandse literatuur, beginnen beiden na een
inleidend hoofdstuk met een uiteenzetting over het vastleggen van transacties. Dit
gebeurt bij beiden in een handmatig systeem: transacties worden vastgelegd in
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dagboeken (special journals). De gegevens hieruit worden vervolgens vastgelegd in
het journaal (journal), door middel van een journaalpost (journal entry). Vervolgens
wordt de journaalpost verwerkt in het grootboek (posting to the ledger) en daarna
kunnen de (eind)balans en winst- en verliesrekening worden opgesteld nadat eerst

de proef- en saldibalans (trial balance) is opgesteld. Dit in de literatuur besproken
boekhoudmodel maakt dus gebruik van handmatige technieken behorend bij een
handmatig boekhoudsysteem om het boekhouden uit te leggen. Het is dan niet
mogelijk de essentie van het boekhouden en de activiteiten van verwerken uit elkaar
te halen. De boekhoudtheorieen, die de regels voor het boekhouden uiteenzetten,
zijn in de Nederlandse literatuur lang geleden opgesteld en baseren zich daardoor
vaak op een handmatig boekhoudmodel. Ook wordt in de Angelsaksische literatuur
de balansvergelijking (accounting equation) aangetroffen; deze benadering staat
daarmee los van het type systeem.
Waarom een proefschrift over boekhouden? Veel van mijn collega's beschouwen
onderzoek op het gebied van boekhouden als "uitgekauwde" materie. Maar in de
periode dat ik als docent Boekhouden werkzaam was, bemerkte ik dat studenten bij
het bestuderen van boekhouden veel tijd nodig hadden en moeite hadden met het
begrijpen van de essentie van boekhouden ofwel van het conceptuele
boekhoudmodel. Door de vele (handmatige) handelingen die studenten moeten

verrichten, zien zij niet goed de essentie van het boekhoudmodel.
Wanneer bovendien gekeken wordt naar de hoeveelheid studie-uren die in het
curriculum van een universitaire studie bedrijfseconomie is ingeruimd voor
boekhouden, blijkt dat erg veel te zijn. In de meeste curricula van Nederlandse
universiteiten wordt voor boekhouden in het eerste jaar gemiddeld 3 studiepunten
(waarbij dan studiepunt gelijkgesteld wordt aan 40 studiebelastingsuren) toegekend,
in de doctoraalfase zijn dat nog eens gemiddeld 3 studiepunten en bij een
specialisatie voor accountancy nog eens 3 studiepunten, dus in totaal 9 studiepunten
ofwel 360 studiebelastingsuren. Het zich eigen maken en kunnen toepassen van de
concepten van het boekhouden, kan veel efficianter. Door te focussen op de
onderliggende concepten los van het organisatorisch proces zou veel tijdsvoordeel
kunnen worden behaald. Daarnaast zal de student of gebruiker ook meer inzicht

krijgen in de essentie van het boekhouden.
In de praktijk worden studenten geconfronteerd met computertoepassingen, zoals
een boekhoudpakket. Zij zullen dan de stappen van het boekhoudmodel in het
boekhoudpakket niet begrijpen, omdat dit niet aansluit bij het handmatige
boekhoudmodel uit de literatuur. Er is dus een discrepantie tussen de
boekhoudliteratuur en de boekhoudpraktijk.
Maar niet alleen studenten ook veel andere gebruikers hebben belang bij een
conceptueel boekhoudmodel waarin de essentie van het boekhouden op een kort en
bondige wijze blijkt. Denk bijvoorbeeld aan mensen in een organisatie die op grond
van hun functie meer willen weten over de tot standkoming van de financidle
overzichten en deze kennis niet hebben uit hun vooropleiding, zoals juristen en
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technici. Maar ook anderen kunnen geYnteresseerd zijn in de wijze waarop informatie
is samengesteld en in het kort de werking van het boekhoudmodel te leren.
De vraag die uit bovenstaande volgt is dan of het niet verstandiger zou zijn studenten
en andere gebruikers van de boekhouding het boekhoudmodel te leren met behulp
van een boekhoudpakket. In een boekhoudpakket zijn echter veel praktische,
technische en organisatorische aspecten verwerkt, die de essentie van het
boekhoudmodel vertroebelen. Daardoor zal het voor de studenten en gebruikers ook
bij gebruik van een boekhoudpakket moeilijk zijn de essentie van het boekhouden te
begrijpen. Bovendien zal de literatuur bijna altijd achter de technische ontwikkeling
aanlopen. Wordt nu de boekhouding nog vaak gevoerd met behulp van pakketten die
gebruik maken van een relationele database, over een aantal jaar kan die situatie
weer totaal anders zijn.
De probleemstelling voor dit onderzoek is dan ook de volgende:

Is het mogelijk om op beknopte wijze een conceptueel boekhoudmodel te formuleren
dat los staat van specifieke praktische toepassingen en daardoor niet gebonden is
aan een bepaalde stand van de techniek?

Hiermee samenhangende vragen die zich dan voordoen zijn:

Is het mogelijk met een dergelijk geformuleerd conceptueel model studenten en
gebruikers beter en sneller inzicht te geven in de essentie van boekhouden?

Is het geformuleerde conceptueel model ook terug te vinden in de huidige
gehanteerde boekhoudsoftware?

Deze vragen zullen in dit proefschrift worden behandeld.

1.2  Het boekhoudmodel

1.2.1 Inleiding

Een boekhoudmodel beschrijft het traject van input van financidle gegevens tot
output van gestructureerde financiale informatie. De financiale gegevens zijn
afkomstig uit de bedrijfsprocessen van een organisatie en vormen de input voor de
boekhouding. De vorm waarin de financiale gegevens worden aangeboden aan de
boekhouding wordt extern bepaald. Het boekhoudmodel verwerkt vervolgens deze
financiale gegevens. De kern van de boekhouding, daar waar de transacties worden
verwerkt, is het grootboek. Het grootboek bestaat uit verschillende
grootboekrekeningen waarop de mutaties in bezittingen en schulden, en in het eigen
vermogen worden vastgelegd. Na verwerking van de financiale gegevens, genereert
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de boekhouding output. Deze output betreft financiale informatie over een bepaalde
periode; te weten een balans en een winst- en verliesrekening. Daarnaast is ook
operationele informatie uit subadministraties beschikbaar. Deze output is reeds lange
tijd voor iedere organisatie een vereiste. In de volgende paragrafen zal de bestaande
situatie met betrekking tot boekhoudmodel en boekhoudtheorie worden besproken.

1.2.2  Het  (handmatige)  boekhoudmodel

Het boekhoudmodel in een handmatig systeem, zoals dat doorgaans in de literatuur
wordt besproken, kent verschillende stappen. De spil van de boekhouding is het
grootboek. In het grootboek worden op de verschillende grootboekrekeningen de
mutaties als gevolg van transacties verwerkt. Maar in een handmatig
boekhoudsysteem moet eerst een aantal stappen worden genomen, voordat men
toekomt aan de verwerking in het grootboek. Hieronder worden de stappen kort

weergegeven en toegelicht.
Financiale gegevens van transacties afkomstig uit de verschillende bedrijfsprocessen
worden verzameld en per soort transactie in een dagboek (special journal)
vastgelegd. Aan het eind van de periode wordt van de gegevens per dagboek, voor
zover mogelijk, een (collectieve) journaalpost (journal entry) gemaakt in het journaal.
Het journaal begint met de balanstellingen van het begin van de periode en daar
worden de journaatposten uit de periode aan toegevoegd. Met behulp van een
(collectieve) journaalpost worden de grootboekrekeningen gedebiteerd c.q.
gecrediteerd. Het totaal van de debiteringen moet voor iedere journaalpost gelijk zijn
aan het totaal van de crediteringen. Als gevolg van deze gelijkheid geldt ook voor het
journaal als geheel dat de som van de debiteringen gelijk is aan de som van de
crediteringen, waardoor het journaal in evenwicht is. In de handmatige boekhouding
is dit een belangrijk controlemiddel op fouten.

De balanstellingen en de (collectieve) journaalposten uit het journaal worden aan het
einde van de periode verwerkt in het grootboek (general ledger) op de verschillende

grootboekrekeningen (general ledger accounts).
Door het hanteren van collectieve rekeningen, bijvoorbeeld de rekening Crediteuren,
die het journaliseren vergemakkelijken, dreigt operationeel noodzakelijke informatie
verloren te gaan. Bijvoorbeeld wanneer een bedrijf vele crediteuren heeft en niet van
iedere crediteur individueel bijhoudt hoe groot de schuld is, is dat later niet meer te
achterhalen. Ter vermijding van dit verlies aan informatie worden in een
subadministratie (subsidiary ledger) tevens de gegevens per bijvoorbeeld individuele
debiteur of crediteur vermeld. Het vastleggen van een gebeurtenis in het dagboek en
de verwerking ervan via het journaal in het grootboek vindt gescheiden plaats van de
vastlegging/verwerking in de subadministratie. Door deze activiteiten door
verschillende functionarissen te laten verrichten (functiescheiding) wordt in de
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boekhouding controle mogelijk gemaakt op de gelijkheid van het saldo van de
subadministratie met het saldo op de collectieve grootboekrekening.
Na verwerking van de journaalposten in het grootboek kunnen de proef- en
saldibalans worden opgesteld. De proefbalans bevat per grootboekrekening de
debiteringen en crediteringen op die betreffende rekening. Het totaal van de
debetkolom c.q. de creditkolom van de proefbalans dient daardoor gelijk te zijn aan
de debet- c.q. creditkolom van het journaal. Bij de saldibalans wordt per
grootboekrekening het debet- en creditbedrag gesaldeerd. Met deze saldi kan de
balans en winst- en verliesrekening worden opgesteld. Het handmatige
boekhoudmodel is hiermee voltooid.
Dit handmatige boekhoudmodel is voortgekomen uit een handmatige
boekhoudpraktijk met de daarbij behorende controle-eisen en mogelijkheden van
arbeidsverdeling. Bij de toenmalige stand van de techniek was dit een goed en
gedegen boekhoudmodel, waarbij alle stappen gerechtvaardigd waren en waarbij
mogelijkheden tot controle waren ingebouwd. Dit handmatige boekhoudmodel wordt
nu in de huidige literatuur nog steeds gehanteerd (zie hiervoor: Van Liempt, de Jong,
Beckman en Van Summeren, 1990; Kevelam, Hoogheid en Tuinsma, 1990). Door
alle stappen die in het handmatige boekhoudmodel nodig zijn dreigt de essentie van
het boekhouden echter al gauw vertroebeld te raken. Daar komt bij dat het
handmatige systeem in de praktijk volledig is verdwenen en vervangen door
software. Vandaar dat het wellicht beter is ook het boekhoudmodel in de literatuur
niet langer te baseren op de handmatige aanpak.

1.2.3 Dubbel boekhoudsysteem

In dit proefschrift wordt uitgegaan van het dubbel boekhoudsysteem, dat zowel in de
literatuur als in de praktijk het meest wordt toegepast. Er bestaat ook een enkel
boekhoudsysteem, waarbij geen continue registratie plaatsvindt van

transactiegegevens. Dit systeem blijft hier buiten beschouwing. Voor het "dubbele"
van het dubbel boekhoudsysteem zijn verschillende verklaringen gegeven. In de
Nedertandse literatuur wordt in het algemeen hieronder verstaan, dat het Eigen
vermogen continu wordt geregistreerd in zowel de omvang als de samenstelling. De
samenstelling van het Eigen vermogen wordt bepaald door twee componenten:
bezittingen (assets) en schulden (liabilities). Deze bezittingen en schulden zijn
voorraadgrootheden die op een bepaald tijdstip een stand kennen. De veranderingen
in deze voorraadgrootheden worden vastgelegd. Daarnaast women in het
dubbelboekhoudsysteem ook de veranderingen in de omvang van het Eigen
vermogen vastgelegd. Omdat het Eigen vermogen het centrale object van registratie
is, zijn met name de oorzaken van deze veranderingen interessant. Deze
veranderingen kunnen worden gespecificeerd in kosten (expenses) en opbrengsten
(income) en kunnen worden aangemerkt als stroomgrootheden.
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Een andere uitleg van dubbel boekhouden, die echter aansluit bij de bovenstaande,
is die van Olders (1995). Olders onderscheidt twee dimensies. De eerste dimensie is

rijkdom, die terug te vinden is in de balans. De tweede dimensie is winst, die terug is
te vinden in de winst- en verliesrekening. Rijkdom wordt bepaald op een bepaald
moment, de winst wordt bepaald over een bepaalde periode. Door dit verschil in
tijdsdimensie ontstaan twee verschillende overzichten: de balans en de winst- en
verliesrekening.
In de Angelsaksische literatuur (Avkiran en Scorgie, 1990; Scorgie, 1989; Ijiri, 1982
en  1986) is de uitleg van het "dubbele" (double entry) vaak meer pragmatisch:  men
richt zich op de wijze van vastlegging in het systeem. Van iedere transactie wordt
tweemaal een gelijk bedrag geregistreerd: aan keer debet en aan keer credit.

Daardoor is bij de verschillende overzichten het evenwicht steeds gewaarborgd.
Deze uitleg verschilt fundamenteel niet van de Nederlandse uitleg. Doordat de
Angelsaksische literatuur bij de uitleg van de boekhoudregels vaak gebruik maakt
van de balansvergelijking is het te verklaren, dat bij dubbel gedacht wordt aan twee
vastleggingen om de vergelijking in evenwicht te houden.
Ook de meeste boekhoudpakketten hanteren een dubbel boekhoudsysteem (zie ook
Benita, 2003). Er zijn ideean gerezen, zie o.a. Harper (1985) en List (1986), dat bij
het gebruik van databases de "double entry" aanpak afgeschaft zou moeten worden.

Bij databases wordt iedere transactie in een apart bestand (record) vastgelegd en
volgens genoemde auteurs is het daardoor onnodig gegevens dubbel op te slaan. In
dit proefschrift wordt conceptueel vastgehouden aan het dubbel boekhoudsysteem,
omdat het dubbele van dit systeem de controle op het evenwicht waarborgt. Hierop
wordt niet verder teruggekomen.

1.2.4 Boekhoudtheoriean

In het verleden is een aantal boekhoudtheorieen (theories of accounts) ontwikkeld,
die uitleg geven aan de toepassing van de regels in het dubbelboekhoudsysteem (de
boekingsregels). Men probeert binnen een gekozen invalshoek alle transacties in
een organisatie op een zodanige manier te vertalen, dat een consistente instructie
kan worden gegeven voor de wijze van verwerking van deze transacties in het
systeem. De theoriean zoeken in feite naar de onderliggende, natuurlijke logica van

het boekhoudsysteem om daarmee vervolgens een eenduidige verklaring te hebben
voor de werking van het systeem. Kafer (1966) geeft aan dat het doel van deze
theoriean tweeledig is. Ze hebben enerzijds een didactisch doel: ze verschaffen de
student en de praktische gebruiker een onderbouwing voor de regels van het
systeem, waardoor zij het systeem beter kunnen begrijpen. Anderzijds hebben de
theorieen een wetenschappelijk karakter: er is behoefte aan een logische en
aanwijsbare constructie, "een onderliggende theorie", voor het dubbel boekhouden.
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In met name de oudere Nederlandse literatuur wordt een aantal theorieen
besproken. Deze theoriean (zie voor een overzicht Ten Have (1973)) zijn steeds
gebaseerd op een handmatig boekhoudsysteem vanwege het feit dat de besproken
theoriean van vaar de automatisering zijn.
De oudst bekende theorie dateert van v66r 1900: het betreft de Persoonstheorie, ook
weI de Ontvang- en Uitgeeftheorie genoemd. Deze theorie gaat uit van de gedachte
dat bij iedere transactie twee partijen betrokken zijn: een ontvanger en een uitgever.
De ontvanger wordt gedebiteerd en de uitgever gecrediteerd.
Een andere theorie is de Zaaktheorie. Deze theorie stelt dat boekhouden de
verantwoording is van alle positieve en negatieve waarden (respectievelijk activa en
passiva) van een zaak. "Rekeningen over de activa" worden gedebiteerd bij ontstaan
en gecrediteerd bij tenietgaan van de betrokken bezitting van de zaak. "Rekeningen
over passiva" worden gecrediteerd bij het ontstaan en gedebiteerd bij het tenietgaan
van de betrokken schuld van de zaak: Van der Boom en Van der Grift (1985a en b)
zijn op deze Zaaktheorie verder gegaan door het ontwikkelen van de Plus-Min
methode, waarbij de debiteringen altijd positief waren en alle crediteringen negatief.
Zij beschrijven de theorie in vergelijkingen, zoals de som van alle waardegetallen
(met andere woorden bezittingen en schulden) is gelijk aan nul (I waardegetallen =
0) en ook: de som van de mutaties in waardegetallen is gelijk aan nul (I A
waardegetallen = 0). De schulden, waaronder ook die aan de eigenaar, worden als
negatief beschouwd. Vervolgens noemt van Voorene (1993) de twee-
rekeningenreeksentheorie. Er zijn twee groepen rekeningen: die van het zuiver
vermogen en die van bezittingen en schulden. Voor vermeerderingen van het zuiver
vermogen, worden de rekeningen van zuiver vermogen gecrediteerd en die van
bezittingen en schulden gedebiteerd. Voor verminderingen van het zuiver vermogen,
worden de rekeningen van zuiver vermogen gedebiteerd en die van bezittingen en
schulden gecrediteerd.
In de Angelsaksische literatuur (o.a. Lerner, 1978; Needles en Powers, 1998;
Revsine, Collins en Johnson, 2002) wordt vaak als boekhoudtheorie de
balansvergelijking (accounting equation) gehanteerd: Equity (Eq) = Assets (A) -
Liabilities (L). Bij iedere transactie moet de vergelijking blijven voldoen.
Ter verklaring van de regels voor het debiteren en het crediteren wordt gesteund op
het evenwichtsverband van deze balansvergelijking. Van Essen (1995) sluit zich
hierbij aan. Hij onderkent het probleem in het boekhoudonderwijs dat de kern van het
boekhouden en de organisatie daarvan door elkaar lopen. Hij probeert dit op te
lossen door gebruik te maken van een financieel werkblad, waarop aan de linkerkant
alle activa in kolommen naast elkaar staan en aan de rechterkant alle passiva in
kolommen. De transacties kunnen dan in de betreffende kolom van activa en of
passiva worden opgeschreven.

1 Omdat de wiskunde ten tijde van Pacioli nog geen positieve en negatieve getallen kende, werden de
begrippen debet en credit gehanteerd. Deze begrippen hebben zoveel betekenis gekregen dat zij nog
steeds worden gebruikt in het boekhouden.
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Ook van Essen geeft aan dat de verwevenheid van het boekhoudmodel en het
organisatorische proces leidt tot problemen in het boekhoudonderwijs. In dit
proefschrift wordt daarom dan ook een conceptueel boekhoudmodel ontwikkeld dat
strikt gescheiden is van het organisatorisch proces.

Over het algemeen stammen de Nederlandse boekhoudtheorieian uit vroegere tijden
en baseren zich bij de uitleg van de boekhoudregels op een handmatig systeem
omdat dat toen het in de praktijk gehanteerde systeem was. De latere
boekhoudtheoriean van o.a. Van der Boom en Van der Grift (1985) laten het
handmatige boekhoudmodel los bij de formulering van de regels. En ook de
Angelsaksische literatuur hanteert bij de uitleg alleen de balansvergelijking die
losstaat van het handmatig systeem. Op het gedeelte van de boekhoudtheorie van
Van der Boom en Van der Grift, waarbij ze vergelijkingen hanteren om de werking
van het boekhoudmodel te verklaren, en op de balansvergelijking uit de
Angelsaksische literatuur wordt in dit proefschrift voortgebouwd bij de ontwikkeling
van een conceptueel boekhoudmodel.

1.3 Aanpak  van  het onderzoek

Het Conceptuele model (hoofdstuk 2)
Geconstateerd is dat er een discrepantie bestaat tussen de boekhoudliteratuur en de

boekhoudpraktijk, omdat de boekhoudliteratuur nog steeds een handmatig
boekhoudmodel hanteert en in de praktijk iedere boekhouding geautomatiseerd is,
vaak door middel van een boekhoudpakket dat gebruik maakt van een relationele
database. De vraag rijst dan of een conceptueel boekhoudmodel geformuleerd kan
worden dat losstaat van de technische toepassing en waarin tevens beknopt de
essentie van het boekhouden wordt weergegeven.
In dit onderzoek wordt een conceptueel boekhoudmodel ontwikkeld en zodanig
geformuleerd dat de essentie van het boekhouden duidelijk blijkt, zonder dat het
gebruik hoeft te maken van een bepaald technisch hulpmiddel of verweven is met
een bepaald proces. Om dit boekhoudmodel te formuleren wordt de
balansvergelijking als uitgangspunt genomen. Want altijd zal gelden dat het eigen
vermogen uitgedrukt kan worden in bezittingen minus schulden. Op deze
balansvergelijking wordt voortgeborduurd door het boekhoudmodel te formuleren als
een wiskundige vergelijking. In deze wiskundige vergelijking wordt gebruik gemaakt
van vier beschrijvende voorraadgrootheden, aangeduid met Assets2 (activa),

2 Voor de kernbegrippen is gekozen is voor de engelstalige benamingen naar analogie van de
Angelsaksische literatuur die zijn opgenomen en gedefinieerd in het conceptual framework van het
International Accounting Standards Board (IASB) en daardoor internationaal geaccepteerd. Het
conceptual framework is een raamwerk waarin wordt aangegeven wat de onderliggende concepten
zijn bij de opstelling en presentatie van de jaarrekening (zie voor een samenvattend schema van het
conceptual framework bijlage 1).
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Liabilities (passiva), Income (opbrengsten) en Expenses (kosten). Van deze vier
voorraadgrootheden wordt de verandering als gevolg van een bepaalde transactie op
een bepaald moment vastgelegd. Onder een transactie verstaan we een gebeurtenis
die voortkomt uit de bedrijfsprocessen en die consequenties heeft voor het
boekhoudmodel. Omdat zich in de praktijk concrete transacties voordoen en die ook
concrete informatie moeten kunnen opleveren, moeten er meer en concretere
beschrijvende voorraadgrootheden komen. Om hieraan tegemoet te komen, is het
ontwikkelde conceptuele model vervolgens op verschillende abstractieniveaus
geformuleerd. Het model start op het hoogste abstractieniveau (niveau 0) met alleen
de ongekwantificeerde veranderingen in de voorraadgrootheden en vervolgens wordt
op ieder volgend abstractieniveau een inputelement toegevoegd, dat steeds meer
concrete informatie kan verschaffen. Het conceptuele boekhoudmodel is zodanig
opgesteld dat op alle niveaus de gewenste informatie kan worden verschaft.
Nu een conceptueel boekhoudmodel geformuleerd wordt dat op verschillende
abstractieniveaus gegevens van transacties kan verwerken en de gewenste
informatie kan leveren, rijst de vraag of dit conceptuele model ook in de praktijk
voldoet. De praktijk heeft in dit onderzoek een tweeledige betekenis; enerzijds wordt
bedoeld de onderwijspraktijk en anderzijds de boekhoudpraktijk.

Het Cognitief model (hoofdstuk 3)
Met betrekking tot de onderwijspraktijk kan de vraag worden gesteld of het
ontwikkelde conceptuele boekhoudmodel de student kan helpen het boekhouden te
doorzien en de concepten toe te passen in vraagstukken. Om het voor de student
mogelijk te maken met het conceptuele model concrete boekhoudproblemen op te
lossen, is in het cognitieve model beschreven op welke manier de student het
conceptuele model moet gebruiken. Dit cognitieve model is beschreven in een
schema met denkstappen die de student moet volgen bij het oplossen van een
vraagstuk. Met behulp van dit cognitieve model kan het conceptuele model stap voor
stap worden toegepast. Evenals het conceptuele model doorloopt het cognitieve
model dezelfde abstractieniveaus. Juist door op een heel abstract niveau te starten
wordt de essentie van het boekhouden het meest duidelijk gemaakt. Vervolgens
wordt per abstractieniveau aangegeven welke denkstappen moeten worden
genomen. De meeste denkstappen zijn te vinden op het meest abstracte niveau,
niveau 0, omdat hierin de essentie van het boekhouden ligt. In de volgende
abstractieniveaus zijn over het algemeen twee denkstappen opgenomen.

Het Technisch model (hoofdstuk 4)
Met betrekking tot de boekhoudpraktijk kan de vraag worden gesteld of de in de
praktijk gebruikte boekhoudpakketten of andere (financidle) informatiesystemen een
conceptueel model hanteren dat te vergelijken is met het ontwikkelde conceptuele
boekhoudmodel. Bij het ontwerp van een pakket, zal de programmeur een bepaald
conceptueel model moeten hanteren waarop het pakket verder gebouwd kan
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worden. Dit conceptueel model zit als het ware verborgen achter datgene dat de
gebruiker van het pakket ziet bij het boekhouden met dit pakket. Dit conceptuele
model wordt daarom ook weI gezien als de eerste bouwsteen van het pakket en kan
worden teruggevonden in de werking van het pakket. De vraag die zal worden

gesteld is of het ontwikkelde conceptuele model gebruikt kan worden om de werking
van pakketten beter te doorzien bijvoorbeeld bij de beoordeling van een pakket bij de
aanschaf. Het conceptuele model kan dan een handvat bieden om de werking van
een pakket beter te doorgronden. Maar het conceptuele model is ontwikkeld
losstaand van een bepaald technisch hulpmiddel. Dat betekent dat het niet
eenvoudig is het ontwikkelde conceptuele model te vergelijken met een in de praktijk
draaiend pakket dat doorspekt is van praktische, technische en organisatorische
aspecten, zoals bijvoorbeeld de schermopbouw die zodanig wordt gekozen dat de
gebruiker er gemakkelijk mee kan werken. Bovendien, de meeste in de praktijk
gehanteerde pakketten gebruiken een relationele database, waarbij de gegevens
worden weggeschreven in tabellen. Als hulpmiddel voor het doorgronden van een
pakket aan de hand van het conceptuele model, wordt het technisch model

geformuleerd. Het technisch model beschrijft de toepassing van het ontwikkelde
conceptuele model bij een relationele database. Dit technische model wordt evenals
het conceptuele model ontwikkeld op dezelfde abstractieniveaus als bij het
conceptuele model zijn onderscheiden. Met behulp van het database programma MS
Access is het technisch model ook geTmplementeerd. Ook in dit technisch model
worden transactiegegevens weggeschreven in tabellen en kan informatie worden
opgevraagd via queries (met behulp van SQL: structured query language). Het
technisch model omvat tevens beschrijvingen van de tabellen en queries die
gemaakt zijn in MS Access. Omdat het technische model germplementeerd is met
behulp van een relationele database, maakt dat het gemakkelijker voor de gebruiker
om het conceptuele model te gebruiken bij het beoordelen van een pakket.
In het technische model wordt getracht het ontwikkelde conceptuele model aan op
aan te verwerken in de relationele database.

Analyse van de boekhoudsoftware (hoofdstuk 5)
Vervolgens rijst de vraag of het conceptuele model van de in de praktijk gehanteerde
boekhoudpakketten en informatiesystemen overeenkomt met het hier ontwikkelde
conceptuele boekhoudmodel. Hiertoe worden vier pakketten geanalyseerd; drie
boekhoudpakketten en aan informatiesysteem dat vanuit logistiek oogpunt is opgezet
maar waarin de boekhouding is geYntegreerd. Deze pakketten zijn gekozen omdat
deze een groot marktaandeel hebben in de boekhoudpraktijk en op het gebied van
de geintegreerde informatiesystemen. Deze pakketten worden geanalyseerd op
verschillende punten zoals data input, data storage, data processing en information
output. Met andere woorden het hele traject van het invoeren van de
transactiegegevens tot het leveren van output wordt bekeken. Wanneer door de
analyse van pakketten het conceptueel boekhoudmodel voortkomend in de
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pakketten geschetst is, is de vraag of de kenmerken van het ontwikkelde
conceptuele boekhoudmodel in deze pakketten is terug te vinden. Vervolgens wordt
de vraag beantwoord op welke punten deze boekhoudmodellen overeenkomen en
verschillen.

Conclusies (hoofdstuk 6)
In dit hoofdstuk volgen de belangrijkste conclusies en aanbevelingen voor verder
onderzoek.

1.4  Gebruik van  voorbeelden

In dit proefschrift worden twee verschillende voorbeelden gehanteerd die een
toelichting geven op het conceptuele model respectievelijk op het cognitieve en  het
technische model.
In hoofdstuk 2 is een voorbeeld gegeven als toelichting op de werking van het
conceptuele model. Om de werking goed tot uitdrukking te brengen is gekozen voor
de verwerking van transacties van een uitzendorganisatie. Deze organisatie heeft
een eenvoudig bedrijfsproces zonder productie of voorraadvorming. Door daarbij te
veronderstellen dat alle transacties A contant geschieden wordt het voorbeeld
zodanig vereenvoudigd dat uit het bedrijfsproces slechts twee transacties
voortvloeien. Deze twee transacties worden in het voorbeeld verwerkt met het
conceptuele model.
In hoofdstuk 3 is een meer gecompliceerd voorbeeld nodig om het cognitieve model
en het daarbij behorende denkstappen-schema toe te lichten. Dit voorbeeld loopt als
een rode draad door het hoofdstuk, waarbij voor iedere denkstap het voorbeeld wordt
uitgewerkt. Gekozen is voor een verkooptransactie, omdat deze transactie is
samengesteld uit verschillende transacties, zoals factuurverzending, de BTW-
verplichting over de omzet en goederenaflevering. In het voorbeeld komt de activiteit
die bij elke denkstap nodig is duidelijk naar voren.
Hoewel hetzelfde voorbeeld van de verkooptransactie wordt meegenomen naar
hoofdstuk 4, is de functie van het voorbeeld in dit hoofdstuk anders dan in hoofdstuk
3. In hoofdstuk 3 verduidelijkt het voorbeeld de denkstappen, in hoofdstuk 4 laat het
voorbeeld de werking van het technisch model zien bij een concrete transactie. De
transactiegegevens van het voorbeeld worden in tabellen in een relationele database
opgenomen. In hoofdstuk 4 wordt het voorbeeld daarom ook niet weergegeven in
afgebakende blokken, maar in de verschillende tabellen in de database en de
verschillende queries waaruit het technische model is opgebouwd.
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1.5 Conclusie

In dit hoofdstuk is aan de orde gekomen dat het handmatige boekhoudmodel dat in
de literatuur vaak gebruikt wordt, niet aansluit bij het boekhoudmodel dat in de
praktijk gehanteerd wordt. Er bestaat een discrepantie tussen literatuur en praktijk.
Bovendien is het vaak moeilijk de essentie van het boekhouden te begrijpen doordat
deze wordt vertroebeld door alle stappen die in het handmatige boekhoudmodel

genomen moeten worden. In principe draait het in het boekhoudmodel om het
grootboek. Op de grootboekrekeningen worden de mutaties als gevolg van
transactiegegevens vastgelegd. Door het conceptuele boekhoudmodel te beperken
tot het grootboek en daarnaast los te weken van de stand van de techniek, kan het
veel eenvoudiger worden de essentie van het boekhouden te doorzien. Bovendien,
voor wie in de praktijk met boekhoudpakketten of informatiesystemen gaat werken,
zal het eenvoudiger zijn de werking van die pakketten te begrijpen doordat men
inzicht heeft in het conceptuele model van de boekhouding.
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2.      HET CONCEPTUELE MODEL

2.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt een conceptueel boekhoudmodel ontwikkeld. Dit
boekhoudmodel beschrijft het eigen vermogen in ruime zin: als rijkdom. Niet alleen
de rijkdom in het verleden en de rijkdom op dit moment, maar ook de rijkdom van de
organisatie in de toekomst (Ijiri, 1982). Omdat de registratie van de rijkdom van een
organisatie het centrale object van het model is, zijn de transacties die voortkomen
uit de bedrijfsprocessen en die deze rijkdom beinvloeden de input voor het
boekhoudmodel.
Het boekhoudmodel dat als input de transactiegegevens kent, moet als output in
ieder geval een balans en een winst- en verliesrekening genereren die voor wat
betreft de inrichting ervan kunnen voldoen aan de wettelijke eisen. Deze eisen zijn
vastgelegd in het Besluit modellen jaarrekening bij Titel 9, boek 2 BW.
Bij de ontwikkeling van het conceptuele model is de balansvergelijking als
uitgangspunt genomen. Daarbij zal worden vastgehouden aan de richtlijnen uit het
conceptual framework van de International Accounting Standards Board (IASB). Dit
conceptual framework van de IASB voorziet in een raamwerk voor de vorm, inhoud,
frequentie en presentatie van informatie. In bijlage 1 zijn in een schema de
belangrijkste begrippen en termen van het framework opgenomen. Door in het
conceptuele model de elementen ruim te definiaren, zoals dat in het conceptual
framework gebeurt (zie hiervoor het schema in bijlage 1 "definitie" onder
"elementen"), bestaat de mogelijkheid om niet alleen transacties uit het verleden
maar ook toekomstgerichte transacties met het model te verwerken. Hierdoor is het
mogelijk met het model ook toekomstgerichte informatie te genereren.
Tevens zullen de achterliggende accounting regels worden meegenomen. Doordat
de definities van de elementen ruim gekozen zijn, moet voor alle elementen worden
bepaald of zij in een concrete situatie, bijvoorbeeld bij een transactie, aan de criteria
voor verwerking (in het schema in bijlage 1 weergegeven als "verwerking" ofwel
"recognition" onder "elementen")" voldoen. Deze criteria zijn: de waarschijnlijkheid
van een economisch voor- of nadeel en de meetbaarheid ervan. Wanneer elementen
niet voldoen aan deze criteria kunnen zij niet worden verwerkt.
De ontwikkeling van het conceptuele model gebeurt aan de hand van een
vergelijking. Uitgangspunt hierbij is de balansvergelijking. Deze balansvergelijking
wordt uitgebreid met een vergelijking voor de winst- en verliesrekening. Daarbij wordt
aan het "dubbele" van het dubbel boekhoudsysteem vastgehouden. Voor het model
levert dit "dubbele" namelijk een waarborg in de vorm van een evenwichtsverband en
biedt het mogelijkheden tot controle.

13



Eerst wordt in paragraaf 2.2 een beschrijving gegeven van een boekhoudmodel,
waarbij alleen de samenstelling van Equity (Eq) wordt geregistreerd in de
beschrijvende componenten en de omvang van Eq salderend wordt bepaald.
Daarna wordt in paragraaf 2.3 een boekhoudmodel beschreven, waarbij de
samenstelling van Profit (P) wordt geregistreerd in de beschrijvende componenten en
de omvang van Profit salderend wordt bepaald.
Vervolgens worden in paragraaf 2.4 het balansmodel en het winst- en
verliesrekeningmodel geYntegreerd tot aan boekhoudmodel, dat als output zowel
balans als winst- en verliesrekening genereert. Door de integratie van beide
modellen wordt zowel de samenstelling van Equity als de samenstelling van Profit

geregistreerd. Bij de registratie van de samenstelling van de Profit wordt impliciet ook
de omvang van Equity geregistreerd. Het geintegreerde model is daarom gebaseerd
op het dubbel boekhoudsysteem. Ter demonstratie van de werking van het
conceptuele model wordt een voorbeeld gegeven aan de hand van transacties, die
zich in een organisatie kunnen voordoen.
In paragraaf 2.5 wordt het geTntegreerde model uitgebreid met stortingen en
onttrekkingen door eigenaren.

In paragraaf 2.6 wordt het conceptuele boekhoudmodel beschreven op verschillende
abstractieniveaus. Het model start op het meest abstracte niveau en ieder volgend
niveau wordt steeds concreter door een extra inputelement. leder abstractieniveau
wordt met behulp van een vergelijking beschreven.
In paragraaf 2.7 worden conclusies getrokken met betrekking tot het ontwikkelde
conceptuele model.

2.2 Balansmodel

De beschrijving van het balansmodel richt zich op Equity, omdat met mutaties in
Equity de prestaties als gevolg van de bedrijfsprocessen worden gemeten3. Het
model voorziet in een continue registratie van de samenstelling van Equity en de
omvang daarvan wordt salderend bepaald. Dit kan worden weergegeven in
onderstaande vergelijking:

Eq=A-L,                            (1)

waarbij Eq staat voor Equity, A voor Assets en L voor Liabilities.
Assets (A) worden in het conceptual framework gedefinieerd als "resources

controlled by the enterprise as a result of past events and from which future
economic benefits are expected to flow to the enterprise". Liabilities (L) worden

gedefinieerd als "present obligations of the enterprise arising from past events, the

3 Stortingen en onttrekkingen en andere mutaties in het eigen vermogen dan winst worden hier buiten

beschouwing gelaten. In § 2.5 wordt de invloed van stortingen en onttrekkingen besproken.
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settlement of which is expected to result in an outflow from the enterprise of
resources embodying economic benefits". Equity (Eq) wordt gedefinieerd als "the
residual interest in the assets of the enterprise after deducting all its liabilities"
(IASB).
Op grond van vergelijking (1) bepalen de omvang van Assets en de omvang van
Liabilities samen de omvang van Equity. De samenstelling van Equity wordt gevormd
door de Assets en Liabilities zelf. Herschrijving  van (1) levert de volgende
balansvergelijking op:

A=L+ Eq.                                                             (2)

De balansopstelling berust op (2). Deze vergelijking kan ook als nul-vergelijking
worden geschreven:

A  -  L  -  Eq  =0.                                                                                                                    (3)

De balans is een overzicht van de voorraadgrootheden A, L en Eq op een bepaald
moment. A, L en Eq hebben op elk moment een bepaalde stand en zijn daarom aan
te merken als voorraadgrootheden. De stand van een voorraadgrootheid X tot en met
transactie i definiaren we  als Xi, bijvoorbeeld A is de stand van de Assets tot en met
transactie i. Deze transacties zijn gebeurtenissen (uit te drukken in geldbedragen) die
voortkomen uit de bedrijfsprocessen in een organisatie en die de standen van deze
voorraadgrootheden beInvioeden. De verandering in een voorraadgrootheid X als
gevolg van een transactie i, definiaren we als AXi - X,- Xi-1, bijvoorbeeld de mutatie

in  Assets als gevolg van transactie  i  is  AA, = Ai - A.1 .  Bij elke verandering blijft  (2)

gelden. De verklaring hiervoor is dat voor iedere financiale transactie i (i =  1,2,3,  ...)
geldt:

AAi = ALi + AEqi.                                                                                                                    (4)

Vergelijking (4) heeft een inputfunctie: iedere transactie i leidt tot precies twee
veranderingen. De transacties worden ingebracht als mutatie in A en/of L, de mutatie
in Eq wordt altijd salderend bepaald. De input wordt altijd vastgehouden.
Voorafgaand aan de start van een onderneming wordt verondersteld dat de
voorraadgrootheden Assets, Liabilities en Equity nul zijn; ofwel:

Ao -0, Lo -0, en  Eqo -0.                                                                                           (5)

De bedrijfsactiviteiten ofwel transacties, inclusief het starten van de organisatie zelf,
worden geregistreerd als transactie i  =  1,2,.....
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Omdat de stand van A, L en Eq in het vertrekpunt nul is, geldt per definitie dat de
cumulatieve mutaties in A, de cumulatieve mutaties in L en de cumulatieve mutaties
in Eq tot en met transactie n, gelijk zijn aan de standen van deze
voorraadgrootheden onmiddellijk na transactie n, ofwel:

32AA:=An;SAL,=Ln; EAEQ -Eqn                       (6)
1=1 i=1 i=1

De vergelijkingen in (6) geven de output weer als subtotalen van de vergelijking. In
vergelijking (6) worden de subtotalen ofwel standen van de voorraadgrootheden
Assets, Liabilities en Equity weergegeven als de sommatie van de mutaties in deze
voorraadgrootheden vanaf transactie 1 tot en met transactie n.

Opmerking: Niet alle grootheden veranderen bij elke transactie. Zo kan voor een
willekeurige transactie i gelden    AA, 0 0   en   AEq, 4 0 terwijl    ALi- 0.  Om  de

wiskundige notatie eenvoudig te houden sommeren we alle grootheden toch over de
n transacties en nemen aan dat waar nodig geldt AX, =0, met X=A,L en/of Eq. Het
is evident dat dit geen beperking is voor de algemene geldigheid van de beschrijving.

Voor de standen in (6) geldt op elk moment het balansevenwicht. De
balansopstelling berust dan op de vergelijking (2) en kan als volgt worden

weergegeven:

n

I AAi= I ALI + I AEQ .                                                                                     (7)
i=1 i=1 i=1

Met behulp van vergelijking (7) wordt het boekhoudmodel als balansmodel
beschreven. In vergelijking (7) wordt elke transactie ingevoerd als mutatie van
voorraadgrootheden. Door het sommeren van de mutaties als gevolg van de
individuele transacties 1 tot en met n, heeft (7) ten opzichte van (4) naast een
inputfunctie ook een outputfunctie: de subtotalen ofwel standen van de

n             n                 n

voorraadgrootheden    C x  AAI,   I ALi  en   X  AEqi.)    voor de balans    tot    en    met
i=1 1=1 i=1

transactie n. De output van het balansmodel uit vergelijking (7) geeft in financiale
termen de standen van de voorraadgrootheden weer na n transacties. Dit heeft het

volgende bezwaar: de balansopstelling dient een tijdsdimensie te kennen, opdat de
balans op ieder gewenst tijdstip (Te) kan worden opgesteld. Met behulp van het in
vergelijking (7) geformuleerde balansmodel is dat niet mogelijk, omdat de output van
deze vergelijking de standen na n transacties weergeeft, zonder een directe

koppeling met een tijdstip. Voor de tijdstipgebonden balansopstelling is het aantal
transacties als zodanig niet relevant, weI dienen alle transacties die zich hebben

voorgedaan v66r het gewenste balanstijdstip in het model verwerkt te zijn. Met

16



andere woorden, al deze transacties tot dit tijdstip moeten meegenomen zijn in
vergelijking (7). Om dit mogelijk te maken moet van iedere transactie i het tijdstip
waarop deze plaats vindt (= ti) worden vastgelegd De balans op een gewenst tijdstip
Te wordt verkregen door in de sommatie van (8) al die transacties i mee te nemen
waarvoor geldt  dat het tijdstip ti eerder  is  dan het tijdstip  Te   (ti  <  Te).   In
boekhoudtermen spreekt men altijd van een balans per een gewenste datum,
bijvoorbeeld de balans per 31 december 2002 (Te), hierbij worden alle transacties tot
en met 31 december 2002, dat wil zeggen tot aan 1 januari 2003 meegenomen. In de
wiskundige notatie wordt dit tot uitdrukking gebracht door te schrijven dat alle
transacties vaar 1 januari 2003 moeten worden meegenomen (ti < Te). In het
navolgende zal in de tekst steeds het boekhoudkundige spraakgebruik worden
gehanteerd, maar in de wiskundige notaties zal worden voldaan aan de eisen vanuit
de wiskunde. Herschrijving van (7) levert dan de volgende vergelijking:

I AA,  =  I ALI +  I AEqi .                                                                                                                                              (8)
ct,<Te rt, <Te i:t,<Te

Vergelijking (8) is dus een verdere uitwerking van vergelijking (7). Ten opzichte van
(7), die transactiegebonden output levert, kent (8) tijdstipgebonden output.

2.3 Winst- en verliesrekeningmodel

Het te analyseren boekhoudmodel omvat naast een balansmodel ook een winst- en
verliesrekeningmodel. In de vorige paragraaf is een zelfstandig balansmodel
beschreven, in deze paragraaf wordt een zelfstandig winst- en verliesrekeningmodel
beschreven. In de daarop volgende paragraaf volgt integratie van beide modellen.
Het winst- en verliesrekeningmodel richt zich op Profit (P). Het model voorziet in een
continue registratie van de samenstelling van Profit, waarbij de omvang salderend
wordt bepaald.
Income en Expenses vormen de samenstelling van Profit. Profit wordt hier
gedefinieerd als het verschil tussen Income (1) en Expenses (E):

P-1- E.                         (9)

Income wordt in het Conceptual Framework gedefinieerd als "increases in economic
benefits during the accounting period in the form of inflows or enhancements of
assets or decreases of liabilities that result in increases in equity, other than those
relating to contributions from equity participants". Expenses worden gedefinieerd als
"decreases in economic benefits during the accounting period in the form of outflows
or depletions of assets or incurrences of liabilities that result in decreases in equity,
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other than those relating to distributions to equity participants" (IASB). Profit is het
verschil tussen Income en Expenses.
Profit, Income en Expenses worden naar analogie van het balansmodel als
voorraadgrootheid X gedefinieerd: ze hebben op elk moment een bepaalde stand.
Voor de standen van de voorraadgrootheden P, I en E tot en met transactie i, worden
Pi, It en Ei als symbolen gedefinieerd.
Voor de veranderingen in de voorraadgrootheden Profit, Income en Expenses als
gevolg van transactie i uit de bedrijfsprocessen geldt:

APi =Ali -AE, . (10)

In vergelijking (10) leidt elke transactie i tot precies twee veranderingen. ledere
transactie wordt ingevoerd als mutatie in de voorraadgrootheid Income of als mutatie
in de voorraadgrootheid Expenses, waarbij de mutatie in Profit steeds salderend
wordt bepaald. Ook deze vergelijking heeft een inputfunctie.

In tegenstelling tot de gebruikelijke aanpak waarbij Profit als stroomgrootheid wordt
beschouwd, is Profit hier een voorraadgrootheid die muteert als gevolg van
transactie i. De verandering kan nu uitgedrukt worden als verschil tussen de stand tot
en met transactie i en de stand tot en met transactie i-1

APF = PI -P-1 (11)

Voorafgaand aan de start van de onderneming zijn de voorraadgrootheden nul. Met
andere woorden:

Po = 0;  lo = 0;  Eo = 0.. (12)

Omdat in het uitgangspunt de voorraadgrootheden nul worden verondersteld, geldt
dat de standen van de voorraadgrootheden Profit, Income en Expenses na n
transacties worden verklaard door de cumulatieve mutaties in de betreffende
voorraadgrootheden vanaf transactie 1 tot en met de transactie n:

n                    n                 n

Zap =Pn ; I All= In i I AEi= En · (13)
i=1

De vergelijkingen in (13) beschrijven de standen van de voorraadgrootheden Income,
Expenses en Profit als sommatie van mutaties vanaf transactie 1 tot en met
transactie n. De drie voorraadgrootheden zullen nooit tegelijk bij een transactie
veranderen. Zie ook de opmerking na vergelijking (6).
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Voor deze standen geldt vergelijking (9). De vorm van de winst- en
verliesrekeningopstelling is dan ook als volgt te schrijven:

n             n             n

IAE: +SAP=IAll (14)
i=1

De winst- en verliesrekening kan met behulp van vergelijking (14) worden opgesteld
als een cumulatieve opstelling na n transacties. De winst- en verliesrekening dient
echter een periode-overzicht te zijn, waarbij Profit per tijdsperiode wordt berekend.
Het model, zoals dat in vergelijking (14) is beschreven, is niet in staat om periode-
output te leveren. De oorzaak hiervan is tweeledig:
a) het model werkt met transactiegebonden voorraadgrootheden, die geen

koppeling met de tijd kennen.
b)  ten behoeve van het periode-karakter van de gewenste output, moet de

verandering in de voorraadgrootheden in een pedode worden gemeten.

Voor bovenstaande twee problemen wordt de volgende oplossing aangedragen.
a)  De transactiegebonden voorraadgrootheden moeten worden getransformeerd

naar tijdstipgebonden voorraadgrootheden. Door aan iedere transactie i een
tijdstip (ti ) mee te geven, kan ook de winst- en verliesrekening als cumulatieve
opstelling per tijdstip Te worden opgesteld. Alie transacties waarvoor geldt
ti < Te worden meegenomen bij de opstelling van de winst- en verliesrekening.

b)    Om het winst- en verliesrekeningmodel aanduidig te kunnen integreren met het
balansmodel worden er geen afzonderlijke periodegebonden stroomgrootheden
geYntroduceerd, maar wordt vastgehouden aan de tijdstipgebonden
voorraadgrootheden, zoals eerder gedefinieerd. Daarom wordt een periode
gedefinieerd als het interval tussen twee tijdstippen: de gewenste periode kent
hier het tijdsinterval [Tb,Te). P van een periode wordt dan berekend als het
verschil in de (cumulatieve) voorraadgrootheid P tussen twee gewenste
tijdstippen:

Te = Eindtijdstip van de periode waarover men de winst wil kennen.
Tb = Begintijdstip van de periode waarover men de winst wil kennen.
Verder nemen we aan dat geldt: Te > Tb, Te is een later tijdstip dan Tb.
De cumulatieve stand van de voorraadgrootheid P op de tijdstippen Tb en Te
moet als volgt worden berekend:
- P op gewenst tijdstip Tb: daarvoor moeten de veranderingen als gevolg van

alle transacties i worden gesommeerd, waarvoor geldt ti < Tb: verondersteld
wordt dat dit de transacties 1 tot en met k-1 zijn.

- P op gewenst tijdstip Te: daarvoor moeten de veranderingen als gevolg van
alle transacties i worden gesommeerd, waarvoor geldt ti < Te: verondersteld
wordt dat dit de transacties 1 tot en met n zijn, waarbij n > k-1.
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Profit over de periode [Tb,Te) komt tot stand als profit gemeten over de transacties k
tot en met n. Dit wordt gedefinieerd als het verschil tussen de cumulatieve stand van
profit tot en met transactie n minus de cumulatieve stand van profit tot en met
transactie k-1:

k 1

fl: 4 '1  - N «, -tap. (15)

Vergelijking (14) en (15) leveren na substitutie de volgende vergelijking:

IAE + IAP, = 1281,· (16)
i=1 i=1 .1

De opstelling van de winst- en verliesrekening over de transacties k tot en met n
berust op (16). De winst- en verliesrekening dient echter over een gewenste
tijdsperiode [Tb,Te) te worden opgesteld. Door aan iedere transactie i nu een tijdstip
t,  te verbinden, kan profit worden gemeten over de periode [Tb,Te) door het verschil
te nemen van de cumulatieve stand van profit, waarvoor geldt dat alle transacties
met een tijdstip eerder of gelijk aan Te worden meegenomen en de cumulatieve
stand van Profit, waarvoor alle transacties met een bijbehorend tijdstip eerder dan Tb
worden meegenomen. Dit kan worden weergegeven als:

EAP, - EAP, =   EAP, . (17)
il,<Te i:t,<Tb i:Tbst,<Te

Aldus is (16) nu te herschrijven tot:

EAE' +   EAP, = SAIl (18)
i:Tbst,<Te i:Tbsti <Te i.Tbit,<Te

Vergelijking (18) beschrijft het winst- en verliesrekeningmodel als zelfstandig input-
en outputmodel. ledere transactie wordt ingevoerd als mutatie in de outputvariabele
Income of als mutatie in de outputvariabele Expenses, waarbij de mutatie in Profit
salderend wordt bepaald. Eveneens kan met behulp van (18) de winst- en
verliesrekening worden opgesteld over elke gewenste periode [Tb,Te). Ter
verkrijging van de winst- en verliesrekening over 2002, wordt Tb gesteld op 1 januari
2002 en Te op 1 januari 2003. Wanneer ook over het jaar 2003 een winst- en
verliesrekening wordt opgesteld geldt dat de Tb voor de nieuwe periode gelijk is aan
1 januari 2003. Hierbij is de Tb van de nieuwe periode (1 januari 2003) gelijk aan de
oude Te van het vorige jaar (1 januari 2003). Hierdoor wordt dus aan de continuiteit

in tijd in de wiskundige notatie voldaan.
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2.4 GeYntegreerde conceptuele model

In deze paragraaf wordt het balansmodel van paragraaf 2.2 en het winst- en
verliesrekeningmodel van paragraaf 2.3 gerntegreerd. Het gelntegreerde model
beschrijft het boekhoudmodel als input- en outputmodel, dat als eindproducten zowel
de balans als de winst- en verliesrekening genereert. Het balansmodel en het winst-
en verliesrekeningmodel zijn weergegeven in verschillende vergelijkingen.
De meest elementaire vergelijking voor het balansmodel is weergegeven in
vergelijking (4):

AA,-  ALi + AEqi ofwel  AA, -  ALi - AEq: =0.

In deze vergelijking wordt beschreven hoe de voorraadgrootheden uit het
balansmodel reageren op iedere soort transactie. De meest elementaire vergelijking
voor de winst- en verliesrekening is weergegeven in vergelijking (10):

Api = Ali - AEi

In deze vergelijking wordt beschreven hoe de voorraadgrootheden uit het winst- en
verliesrekeningmodel reageren op iedere transactie.
In vergelijking (4) van het balansmodel is Equity de saldopost en Profit is de
saldopost in het winst- en verliesrekeningmodel (10). De veranderingen in Equity en
Profit zijn per definitie aan elkaar gelijk. Equity kan ook veranderen als gevolg van
stortingen en ontrekkingen. De gevolgen hiervan op het model komen in paragraaf
2.5 aan de orde. Voor alle andere veranderingen in Equity dan stortingen en
onttrekkingen wordt verondersteld dat deze verwerkt worden via de winst- en
verliesrekening (all-inclusive concept of Income). Dit houdt in dat geldt:

A Eqi = AP:. (19)

Na substitutie van (4) en (11) in (19) ontstaat de meest elementaire vergelijking voor
het gerI'ltegreerde boekhoudmodel:

AA, - ALi = Al, - AE, . (20)

Vergelijking (20) geeft aan hoe de vier voorraadgrootheden in het gerntegreerde
boekhoudmodel reageren op een transactie i. De transactie i is daarom ook de input
van deze vergelijking. Vergelijking (20) kent echter geen output in de zin van een
balans en een winst- en verliesrekening. Het geeft alleen de veranderingen weer in
de voorraadgrootheden, met andere woorden de werking van het boekhoudmodel.
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Bij de integratie van beide modellen moet worden verondersteld dat de transactie i uit
het balansmodel gelijk is aan de transactie i uit het winst- en verliesrekeningmodel en
daarom ook gelijk aan de transactie i uit dit gerntegreerde model.

Opmerking: Bij de bespreking van zowel het balansmodel als het winst- en
verliesrekeningmodel zijn we ervan uitgegaan dat elke transactie leidt tot twee
veranderingen, namelijk in A, L en/of Eq in het balansmodel en in 1, E en/of P in het
winst- en verliesrekeningmodel. Ook in het geintegreerde model kent iedere
transactie i twee veranderingen in A, L, I of E. Vergelijking (20) geldt daarom voor
alle transacties.

Met het oog op de ouput zijn, in zowel het balansmodel als het winst- en
verliesrekeningmodel, de standen van de voorraadgrootheden geformuleerd als de
sommatie van de veranderingen in de voorraadgrootheden. Dit is weergegeven in de
vergelijkingen (7) en (14).

Aangezien de beginstanden van de voorraadgrootheden Equity en Profit (zie
respectievelijk vergelijking 5 en 12) nul zijn, geldt nu ook naar analogie van (19):

n              n

/8Eqi =/ap'. (21)
i=1 i=1

De cumulatieve veranderingen in Equity tot en met transactie n zijn gelijk aan de
cumulatieve veranderingen in Profit tot en met transactie n. Substitutie van (7) en
(14) in (21) levert de volgende vergelijking:

(22)

Vergelijking (22) kan dienst doen als input- en outputmodel. De input wordt gevormd
door transactie i en de output zijn de standen van de voorraadgrootheden voor de
balans (het linkerlid) en de winst- en verliesrekening (rechterlid). De winst- en
verliesrekening moet echter ook kunnen worden opgesteld over een gewenst aantal
transacties k tot en met n, zoals is weergegeven in vergelijking (16) van het winst- en

verliesrekeningmodel.
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Het rechterlid van (22) kan worden vervangen door:

n          n k-1 k-1 nn

EA' -IAEi=SAli-EAE +IAL -IAEi, (23)
i=I i=I i=k i=k

waarbij,

k-1 k-1

Ial,-EAE,=Pk-t · (24)
i=1 i=1

Substitutie van (16), (22) en (23) in (24) levert de volgende vergelijking:

 AA:- iAL: - P..1 + 1Al: - iAE, . (25)
i=1            i=1 i=k i=k

Als input voor vergelijking (25) geldt transactie i. Als output kunnen met behulp van
het linkerlid de standen van de voorraadgrootheden voor de balans tot en met
transactie n worden berekend; de omvang van Equity is het rechterlid. In het
rechterlid is een uitsplitsing gemaakt in de (cumulatieve) stand van Profit tot en met
transactie k-1 en de sommatie van de veranderingen in Income en Expenses voor de
transacties k tot en met n. Het laatste gedeelte van het rechterlid geeft daardoor de
standen van de voorraadgrootheden voor de winst- en verliesrekening vanaf
transactie k tot en met transactie n.
De output, de balans en de winst- en verliesrekening zijn overzichten respectievelijk
op een bepaald tijdstip en over een bepaalde tijdsperiode. In (8) is voor iedere
transactie i ook het tijdstip van de transactie ti ingegeven. Ook in het winst- en
verliesrekeningmodel is op gelijke wijze aan iedere transactie i het tijdstip ti
verbonden. Bij (18) is naast de transactie i ook het tijdstip ti ingegeven.

Het geintegreerde model, dat zowel de balans op een gewenst tijdstip Te levert als
de winst- en verliesrekening over de gewenste periode [Tb,Te), komt op grond van
de volgende eigenschap tot stand:

//AEq = IAP. (26)
i:t,<Te i:t, <Te

Substitutie van (8), (17) en (18) in (26) levert de volgende vergelijking:

IAA, - SAL, = Ial, - EAE, (27)
i t, <Te it,<Te i t,<Te i t,<Te
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Deze vergelijking kan goed dienen als inputvergelijking, maar niet als
outputvergelijking, omdat de winst- en verliesrekening moet kunnen worden

opgesteld over een gewenste periode [Tb, Te). Het rechterlid van (27) moet daarom
in twee delen worden geschreven als:
a)      de cumulatieve veranderingen in Profit vanaf opstart tot aan het begin van de

periode (Tb) waarover men de winst- en verliesrekening wil opstellen (P[O.Tb))

b)    de cumulatieve veranderingen in Profit, uitgesplitst in Income en Expenses,
over de gewenste periode [Tb,Te).

Eal, - SAE, = IA'i - IAE, +   Eal, -  IAE, . (28)
4 Te i:t,<Te i:t, <.Tb i:t,<Tb iTbit,<Te iTb 4<Te

waarbij:

I All-  FAEi= Plo.Tb) · (29)
i t <Tb i t, < Tb

Wanneer (28) wordt gesubstitueerd in (27), resulteert:

EAA, - SAL, = Sall- EAE, +  SAI - IAE'. (30)
i:t,<Te it,<Te i:t,<Tb 1:t,<Tb i:Tbit <Te i:Tbst,<Te

en na substitutie van vergelijking (29) in (30):

IAA,-SAL,=PIOJb)+ IAI,- IAEi. (31)
i:t,<Te 4<Te i·Tbst,<Te i:Tbst,<Te

Vergelijking (31) kan worden gebruikt als input- en outputmodel voor het
geintegreerde boekhoudmodel. Voor wat betreft de input geldt dat in deze
vergelijking de veranderingen in de voorraadgrootheden als gevolg van alle
transacties i met bijbehorende tijdstippen ti tot uitdrukking komen. Daar waar [O,Te)
en [Tb,Te) outputgrenzen zijn, zijn dit tevens de inputgrenzen: alle transacties in die
periode worden verondersteld ook te zijn ingevoerd.
Voor wat betreft de output het volgende: vergelijking (31) geeft, evenals (27) in het
linkerlid de balans. Het linkerlid geeft de samenstelling van Equity aan op
balanstijdstip Te. De omvang van Equity is gelijk aan de omvang van het rechterlid
op tijdstip Te. Het verschil tussen (31) en (27) is gelegen in het rechterlid. In het
rechterlid van (31) is de winst- en verliesrekening te vinden zoals die kan worden

opgesteld over de gewenste periode [Tb,Te). Indien het tijdstip Tb behoort bij
transactie 1, vallen (31) en (27) samen.
De omvang van het rechterlid is tevens gelijk aan de omvang van de cumulatieve
Profit tot en met het tijdstip Te. Deze cumulatieve Profit is ten behoeve van de winst-
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en verliesrekening over de gewenste periode [Tb,Te) vervolgens gesplitst in de
cumulatieve mutaties van Profit als stand net vaar tijdstip Tb en de cumulatieve
mutaties van profit in de periode Tb tot Te, uitgesplitst in de mutaties van Income en
Expenses.

Integratie is in deze paragraaf tot stand gekomen op basis van twee zelfstandige
modellen: respectievelijk voor de balans en de winst- en verliesrekening. Het
balansmodel richt zich op de registratie van de samenstelling van Equity, waarbij de
omvang van Equity salderend wordt bepaald. Het winst- en rekeningmodel richt zich
op de registratie van de samenstelling van Profit, waarbij de omvang van Profit
salderend wordt bepaald. Door de samenvlechting van beide modellen, vindt in het
geintegreerde model daarom registratie van zowel de samenstelling van Equity als
de samenstelling van Profit plaats. Het geTntegreerde model kent daarom een
registratie op basis van dubbel boekhouden.

Teneinde de werking van het model te demonstreren volgt hieronder een
vereenvoudigd voorbeeld:

Een uitzendbedrijf als voorbeeld

Als voorbeeld is gekozen voor een uitzendorganisatie. Deze organisatie kent als
belangrijkste activiteit het uitlenen van personeel aan andere bedrijven.
Vanaf transactie 1 starten de activiteiten. Vaar transactie 1 zijn er geen A, L en dus
geen Eq. Bij het uitzenden van personeel geldt de volgende procedure: personeel
wordt bij een bepaald bedrijf geplaatst. Het bedrijf betaalt aan het uitzendbureau per
periode een vergoeding voor de geplaatste medewerker. Het uitzendbureau betaalt
aan de geplaatste medewerker eveneens een vergoeding per periode. (In deze
vergoeding zitten belasting en premies die door het uitzendbureau moeten worden
afgedragen. Om het voorbeeld eenvoudig te houden, wordt hiermee geen rekening
gehouden) Tussen de vergoeding, die het uitzendbureau ontvangt van het bedrijf en
de vergoeding die het betaalt aan de geplaatste persoon zit een brutowinstmarge.
Ter vereenvoudiging van het voorbeeld wordt verondersteld dat de ontvangst en de
betaling van de vergoeding beide contant geschieden. De processen bij een
uitzendbureau zijn in figuur 2.1 in een waardenkringloop weergegeven.
De waardenkringloop geeft aan hoe waarden worden omgezet als gevolg van de
bedrijfsprocessen. Het uitzendbureau is te karakteriseren als een dienstverlenende
organisatie, waarbij geen fysieke goederenstroom aanwezig is. Wanneer bovendien
wordt verondersteld dat alle transacties plaatsvinden tegen contante betaling, is er
sprake van een omzetting van de voorraadgrootheid Liquide Middelen in de
voorraadgrootheid Liquide Middelen: een uitgaande geldstroom wordt omgezet in
een grotere ingaande geldstroom. Het uitzendbureau heeft dus alleen Assets en
gaan Liabilities.
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Expenses Income

- L
    Betaling medewerker 3 Ontvangstkiant

Liquide Middelen   1

Figuur 2.1: Waardenkringloop van een uitzendbureau

Vergelijking (31), die een abstracte beschrijving van het boekhoudmodel geeft kan
als volgt worden geschreven voor toepassing bij het uitzendbureau:

IAA,-Sal-i=Pwm)+   X811- IAE,. (31)
i:t,<Te i·t,<Te i:Tbsti<Te i:TbEti<Te

Het bedrijfsproces van het uitzendbureau is te herleiden tot twee relevante
transacties:
a)      de ontvangst van Liquide Middelen (toename van Assets) als vergoeding voor

de werkzaamheden van de geplaatste medewerker op een bepaald tijdstip;
b)   de betaling van Liquide Middelen (afname van Assets) als salaris aan de

geplaatste medewerker op een bepaald tijdstip.
Transactie (a) leidt tot een toename van Liquide Middelen, dus tot een toename in
Assets. Gevolg: het linkerlid neemt toe. Aangezien (31) steeds in evenwicht moet
zijn, betekent dit dat ook het rechterlid toeneemt, met andere woorden Profit neemt
toe als gevolg van deze transactie. Deze toename in Profit is te classificeren als een
toename in de voorraadgrootheid Income op het tijdstip van de transactie (er treedt
geen verandering op in de voorraadgrootheid Expenses). Na deze transactie is het
mogelijk om met behulp van (31) de balans en de winst- en verliesrekening op te
stellen. De balans kan onmiddellijk na deze transactie worden opgesteld met behulp
van het linkerlid van de vergelijking. De winst- en verliesrekening is een overzicht
over de periode [Tb, Te). Het beginmoment Tb en het eindmoment Te van de winst-
en verliesrekening dient te worden aangegeven, waarna de winst- en verliesrekening
over de periode met behulp van het rechter lid van de vergelijking kan worden
opgesteld. Transactie b) leidt tot een afname in Liquide Middelen, dus tot een
afname in Assets, waardoor ook Profit op het tijdstip van de transactie afneemt. Deze
afname van Profit is te classificeren als Expenses. De vergelijking is dan ook bij deze
transactie in evenwicht, omdat de mutatie in Assets gelijk is aan de mutatie in
Expenses. Nu kan ook na deze transactie weer de balans en winst- en
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verliesrekening worden opgesteld. Ook nu geldt dat de winst wordt bepaald over de
periode en dat daarom het begin- (Tb) en het eindtijdstip (Te) van die periode
expliciet moet worden aangegeven.

2.5 Uitbreiding van het model

Het hierboven beschreven model is een boekhoudmodel dat de gewenste output
genereert, maar het is een erg abstract model. Het realiteitsgehalte van het model
kan worden vergroot door de veronderstelling dat Equity alleen verandert als gevolg
van Profit, te laten varen. De uitbreiding in deze paragraaf ten opzichte van het
voorgaande is dat Equity nu ook, naast Profit, kan veranderen als gevolg van
stortingen en onttrekkingen. Deze stortingen en onttrekkingen worden in het model
ook als voorraadgrootheden gedefinieerd. De stand van de stortingen (Contributed
Capital) tot en met transactie i wordt aangeduid met het symbool CC, en de stand
van onttrekkingen (Withdrawal) met W,. In het model kunnen Contributed Capital en
Withdrawal dan als volgt worden ingebouwd: de mutatie in Equity is nu niet meer
gelijk aan de mutatie in Profit, maar de mutatie in Equity wordt verklaard door een
mutatie in Profit en door de mutatie in Contributed Capital en/of de mutatie in
Withdrawals. Daarom geldt nu het volgende:

APi + ACC  - AW, = AEqi. (32)

Hiervoor is ook reeds verondersteld dat in de uitgangssituatie, dus voor transactie 1,
alle voorraadgrootheden nul zijn. Dit geldt ook voor deze uitbreiding.

CCo =0;  WO =0. (33)

Na substitutie van (32) in (31) kan de volgende vergelijking worden gegeven voor het
boekhoudmodel, waarbij rekening wordt gehouden met stortingen en onttrekkingen:

I AAi -   I ALI =   I ACCi -    I AVVi + pto Tb) +      bi A|1 -     I AE: (34)
i:t,<Te i: l,<Te 4<Te i·ti<Te 1:Tbstr<Te i:Tb St  <Te

Het linkerlid bevat de samenstelling van Eq tot en met transactie n en daarom geldt
tn < Te. In het rechterlid staat de omvang van Eq vermeld in de volgende
componenten:
•  de cumulatieve mutaties in CC en W tot en met transactie n en dus de stand van

deze voorraadgrootheden op Te;
•  de cumulatieve P tot en met transactie k-1 en tot aan tijdstip Tb en de cumulatieve

P over de periode [Tb,Te), uitgesplitst in I en E.
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Het geYntegreerde boekhoudmodel is afgerond en ook een eventuele uitbreiding
daarop is besproken. Het geTntegreerde boekhoudmodel heeft een inputfunctie,
waarmee bedoeld wordt dat het boekhoudmodel in staat stelt om de
transactiegegevens in te voeren. Vervolgens kent het gerntegreerde boekhoudmodel
een outputfunctie; met behulp van het model is een balans en winst- en
verliesrekening op te stellen over een gewenste periode. Deze overzichten bevatten
ieder echter slechts drie voorraadgrootheden; op de balans komen alleen A, L en als
saldopost Eq voor (gesplitst in P[0, Tb) en P[Tb, Te)), op de winst- en verliesrekening
komen alleen 1, E en als saldopost P voor. De output bevat nauwelijks detail
informatie. In de volgende paragraaf komt onder andere aan de orde op welke
manier het conceptuele model kan worden uitgebreid om o.a. meer gedetailleerde
informatie te kunnen leveren.

2.6 Abstractieniveaus van het conceptuele boekhoudmodel

2.6.1 Inleiding

Paragraaf 2.4 beschrijft het geintegreerde conceptuele boekhoudmodel aan de hand
van het zelfstandig balansmodel van paragraaf 2.2 en het zelfstandig winst en
verliesrekeningmodel van paragraaf 2.3. Uitgangspunt voor ieder model was een
definitievergelijking. Afhankelijk van de gewenste output is voor iedere

definitievergelijking een aantal varianten afgeleid. Deze paragraaf richt zich op een
verdergaande concretisering van het model, zoals die reeds in de varianten van
paragraaf 2.4 aanwezig waren. In deze paragraaf wordt verder gegaan en een aantal
niveaus toegevoegd.
De verschillende niveaus van concretisering volgen de verschillende

abstractieniveaus van het conceptuele boekhoudmodel. Het meest abstracte niveau
toont de pure werking van het boekhoudsysteem. Het minst abstracte niveau, en dus
het meest geconcretiseerde niveau, neigt naar een praktisch toepasbaar
boekhoudsysteem. Deze verschillende niveaus van het conceptuele model worden in
deze paragraaf besproken. Door in het conceptuele model verschillende

abstractieniveaus op te nemen, wordt duidelijk waar de essentie van het boekhouden

ligt en op welke manier er meer concrete output geleverd kan worden. Juist deze

splitsing tussen de essentie van het boekhoudmodel en het organisatorisch proces
van de boekhouding ontbreekt in het handmatige boekhoudmodel.
Als basisniveau ofwel uitgangspunt in het conceptuele model, wordt niveau 0
genomen, het meest abstracte niveau. Elk volgend niveau (1 en verder) is een
minder abstract niveau, omdat:

-         bij ieder volgend niveau de input een nieuw element bevat en

-       er meer (in de breedte) en meer gedetailleerde (in de diepte) output mogelijk
is.
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Als laatste niveau wordt niveau 6 beschreven. Dit is echter niet het laatst mogelijke
niveau. Maar aangezien elk niveau dat mogelijk zou kunnen volgen op niveau 6 niet
meer is dan een verdere detaillering of verdieping van niveau 5, zal de output op
deze volgende niveaus steeds meer niet financieel zijn en met name informatie
bevatten voor interne doeleinden. In dit proefschrift is gekozen om de beschrijving
van het conceptuele model te beaindigen na niveau 6, omdat eventuele volgende
niveaus naar analogie van niveau 5 kunnen worden opgezet
leder beschreven abstractieniveau zal, voor zover mogelijk, door middel van een
vergelijking, die voor het gerntegreerde model in paragraaf 2.4 is afgeleid, worden
beschreven.

2.6.2 Niveau 0

Niveau 0 beschrijft de werking van het model in de meest elementaire vorm. Niveau
0 dient als basisniveau voor de volgende niveaus en kent geen zelfstandige output.
Daarom heeft dit niveau de connotatie niveau 0 gekregen.
Input voor dit niveau zijn de transacties, maar alleen in de vorm van een
transactiecode. Niveau 0 beschrijft hoe, als gevolg van deze transacties, de
voorraadgrootheden in (20) veranderen, met andere woorden: niveau 0 beschrijft de
reactie van de vergelijking op de input van een transactiecode:

AA, - AL, = Ali - AE 

In een organisatie zijn er verschillende soorten transacties, die tot verschillende

veranderingen in (20) leiden. ledere transactie leidt echter tot twee veranderingen in
dan of twee van de vier voorraadgrootheden. De twee veranderingen ongelijk aan nul
zijn qua omvang altijd even groot. Dit is te verklaren vanuit de visie van de
waardenkringloop; indien dan waarde toeneemt moet een andere waarde in gelijke
omvang afnemen. Vergelijk ook double entry: voor iedere transactie moet de
debitering even groot zijn als de creditering. Omdat elke van de vier
voorraadgrootheden kan toenemen of afnemen en er dan steeds een tweede

verandering in aan van de vier voorraadgrootheden moet optreden zijn er in totaal
niet meer van 24 = 16 mogelijkheden waarop een transactie vergelijking (20) kan
be'invloeden. Deze 16 technisch mogelijke reactiepatronen als gevolg van transacties

zijn opgenomen in tabel 2.1: de Reactietabel.
De transacties zijn de input voor het boekhoudmodel. De twee reacties van een
transactie worden hier een reactiepatroon genoemd. Niveau 0 geeft door middel van

een Transactiecode (1, ...., 16) aan, welke voorraadgrootheden veranderen als
gevolg van een bepaald type transactie: de mogelijkheden zijn in tabel 2.1 met een
kruisje aangegeven. De andere voorraadgrootheden veranderen niet: hiervan zijn de
cellen in tabel 2.1 dan ook leeg. Omdat op niveau 0 alleen gekeken wordt naar het
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reactiepatroon en nog niet naar een concreet bedrag, duiden we in het
boekhoudsysteem de veranderingen groter dan nul aan met +1 en de veranderingen
kleiner dan nul met -1.

Tabel 2.1: Reactietabel; alle mogelijke reacties op een transactie
AA>0 AA<0 AL>0 AL<0 Al>0 Al<0 AE>0 AE<0

1 X X
2       X               X

3       X                                X

4 X      X
5               X               X

6                X                                 X

7                X                                          X

8                         X       X

9                        X                       X

10                   X                          X
11                             X      X

12                           X                            X

13                                 X     X
14                                   X             X

15                                        X            X
16                                               X     X

Dit stelt het systeem in staat een controle uit te voeren op de juistheid van de
aangegeven veranderingen. De veranderingen in voorraadgrootheden ontstaan dus
als gevolg van transacties. Er kunnen zich in een organisatie vele verschillende
soorten transacties voordoen. Al deze transacties hebben slechts 66n van de zestien
reacties uit tabel 2.1. Niet iedere reactie komt echter evenveel voor. De reacties
aangegeven bij transactiecode 13 tot en met 16 zijn technisch mogelijk, maar komen
in de praktijk niet of nauwelijks voor. De reden hiervoor is, dat het dubbel
boekhoudsysteem het Eigen vermogen registreert in omvang en samenstelling. Bij
de  reacties  13 tot en  met 16 verandert noch de omvang  noch de samenstelling van
het Eigen vermogen.
De meeste transacties hebben over het algemeen een ex post karakter: het zijn
transacties uit de "voorbije" perioden. De begrote transacties uit de nog komende
bedrijfsprocessen hebben een ex ante karakter. Ook deze ex ante transacties
kunnen input zijn van vergelijking (20) en kennen dus ook een reactie volgens tabel
2.1.

Om duidelijk te maken op welke manier de reacties ontstaan als gevolg van een
transactie, wordt in figuur 2.2 de waardenkringloop weergegeven. In deze
waardenkringloop komen de transacties uit de bedrijfsprocessen en de bijbehorende
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reacties duidelijk tot uitdrukking. In de waardenkringloop worden de primaire
processen beschreven, waarbij verschillende voorraadgrootheden in de organisatie
als gevolg van die processen veranderen. Met betrekking tot de bespreking van de
verschillende soorten transacties in een organisatie wordt voor de waardenkringloop
een beperking gemaakt: alleen de transacties van het primaire proces in een
handelsonderneming. Naast deze transacties kent de handelsonderneming ook
andere soorten transacties: ter ondersteuning van de primaire processen. Een
productieorganisatie of dienstverlenende organisatie kent weer andere soorten
primaire en ondersteunende transacties. Maar voor iedere soort transactie in een
willekeurig type organisatie kan op de bovenstaande manier vergelijking (20) worden
ingevuld door de waardenkringloop verder uit te breiden of te verkleinen. Bij ieder
soort transactie bestaat er aan mogelijke reactie, maar verschillende soorten
transacties kunnen een zelfde reactiepatroon hebben.

9mkopen ,
Goederen 'VeRopen

VorderingenSchulden

betalen Geld 4 innenCS
Figuur 2.2: Waardenkringloop van een handelsbedrijf (Starreveld, 2002, p. 42)

In figuur 2.2 geven de rechthoeken in de waardenkringloop de voorraadgrootheden
in de organisatie weer. De ovalen geven de primaire transacties ofwel de transacties
uit de primaire processen weer. Als gevolg van iedere transactie neemt een
bepaalde voorraadgrootheid af en de volgende voorraadgrootheid toe. Dit is tevens
de reden dat iedere transactie leidt tot twee veranderingen in voorraadgrootheden.
Deze waardenkringloop is als volgt in termen van vergelijking (20) weergegeven in
figuur 2.3. De transactie "inkopen", weergegeven in het ovaal in de linker bovenhoek
leidt tot een toename in Assets en een afname in Liabilities, waarbij de
veranderingen qua omvang even groot zijn. Omdat Liabilities in (20) een negatief
teken kent, is er sprake van een negatieve afname, dus een toename. Deze
transactie krijgt op grond van bovengenoemde reactie Transactiecode 2 uit tabel 2.1

toegekend. De transactie "verkopen" is kent meer dan twee reacties en is daarom
een samengestelde transactie. Deze samengestelde transactie kan in twee
transacties worden geknipt: op de plaats van de knip is er sprake van een
waardesprong, de brutowinst bij de verkooptransactie. Bij de eerste transactie nemen
Assets af en Expenses toe. Op grond van deze reactie wordt aan deze transactie
Transactiecode 7 uit tabel 2.1 toegekend. Bij de tweede transactie nemen
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(doorgaans voor een hogere waarde dan bij de eerste transactie) Assets toe en
neemt Income af, maar omdat Income in (20) met een negatief teken is opgenomen,
is er sprake van een toename. Op grond van deze reactie wordt aan deze tweede
transactie Transactiecode 3 toegekend.
Bij de transactie "ontvangen", nemen Assets zowel toe als af, dit wordt aangegeven
met Transactiecode 1.  Bij de transactie "betalen", kennen de Assets een afname en
de Liabilities een negatieve toename (= afname), hetgeen bij Transactiecode 5 wordt
aangegeven.

verkopen Expenses (E)

inkopen Assets (A) Income (1)verkopen

Liabilities (L)

T

Assets (A)

L   betaten   1- Assets (A)  
ontvangen

Figuur 2.3: Waardenkringloop in termen van vergelijking (20)

Bij de primaire processen van een handelsonderneming komen vooral reacties met
transactiecode 1, 2, 3, 5 en 7 voor. De overige transactiecodes kunnen dan vooral bij
ondersteunende processen en bij andere typen organisaties voorkomen. Zoals
eerder vermeld, komen reacties met transactiecode    13   tot   en    met   16   niet   of

nauwelijks voor. Bij het voorbeeld van de uitzendorganisatie, dat als
dienstverlenende organisatie te karakteriseren is, valt inkoop en verkoop samen.
Omdat daar bovendien de veronderstelling werd gemaakt dat de transacties contant
geschiedden, valt ook de voorraadgrootheid Liabilities weg en worden slechts twee
transacties onderscheiden: betalen (aan de medewerker) en ontvangen (van de
klant). Deze twee transacties zijn aan te duiden met Transactiecode 7 (Assets - en
Expenses +) voor de betaling en Transactiecode 3 (Assets + en Income +) voor de
ontvangst.
Als input voor dit basisniveau 0 geldt alleen:
•        de transactiecode.
Bij iedere transactiecode hoort dan aan van de zestien mogelijke reacties. Hoewel
hierboven de waardenkringloop is weergegeven van een handelsonderneming met
alleen de primaire processen, heeft dit niveau een algemeen geldende werking. Voor
ieder type organisatie, zoals ook gedaan is voor de uitzendorganisatie, kan een
waardenkringloop met de primaire en ondersteunende processen worden opgesteld.
ledere transactie uit deze kringloop kent slechts aan van de zestien mogelijke
reacties.
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2.6.3 Niveau 1

Niveau 1 is het eerste niveau dat output genereert in de zin van cumulatieve standen
tot en met transactie n. De vergelijking die dit niveau beschrijft is vergelijking (22).

 AAi -il:AL  =i:Al: -il:AE 
i=1 i=1 i=1 i=1

In (22) worden de veranderingen in de voorraadgrootheden gesommeerd tot en met
transactie n. Omdat op niveau 0 niet de omvang van de verandering van belang was,
moet de grootte van de verandering op dit niveau worden ingegeven. Als input geldt
op dit niveau daarom:
•        de transactiecode, waarmee niveau 0 wordt aangestuurd;
•      het transactiebedrag: aangezien de output in financiale termen luidt, dient als

input op dit niveau een transactiebedrag te worden ingegeven.
De output van dit niveau geeft een balans met cumulatieve standen van Assets en
Liabilities tot en met transactie n en een winst- en verliesrekening met de
cumulatieve standen van Income en Expenses tot en met transactie n. Het is echter
niet mogelijk om op dit niveau een winst- en verliesrekening op te stellen over een
gewenst aantal transacties, omdat de transacties niet genummerd zijn. De
transacties zijn daardoor ook niet meer te achterhalen. Wanneer op dit niveau

gekozen wordt in plaats van historische gegevens begrote transacties in te geven is
het ook mogelijk een geprojecteerde balans en winst- en verliesrekening op te
stellen.
Niveau 1 is een uitbreiding van niveau 0 met een transactiebedrag.

2.6.4 Niveau 2

Niveau 1 kan geen winst- en verliesrekening leveren over een gewenst aantal
transacties. Indien alle transacties van een nummer worden voorzien, is het weI
mogelijk de winst- en verliesrekening over bijvoorbeeld de transacties k tot en met n
op te stellen. Op niveau 0 worden de transacties bij invoer niet genummerd, weI staat
in vergelijking (20) aangegeven dat de voorraadgrootheden veranderen als gevolg
van transactie i. De individuele transacties kunnen op dat niveau echter niet worden
onderscheiden. Door op niveau 2 het transactienummer als input toe te voegen voor
iedere individuele transactie, kunnen de veranderingen in de voorraadgrootheden
gesommeerd worden over het aantal transacties. Niveau 2 kan daarom worden
beschreven door vergelijking (25):
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n                       n            n

EAA,-SAL =P,-1 +52&11 -IAE,
1=1 i=k i=k

Het verschil tussen niveau 1 en niveau 2 is dat de winst- en verliesrekening bij deze
laatste vergelijking in twee stukken wordt verdeeld: de cumulatieve Profit tot en met
transactie k-1 (Pk.1) en de winst- en verliesrekening met betrekking tot de transacties
k tot en met n in termen van de verklarende componenten Income en Expenses. Ten
opzichte van niveau   1,  kan  op dit niveau de winst- en verliesrekening worden
opgesteld over een bepaald aantal transacties. De input voor niveau 2 is dan als
volgt:
• transactiecode (niveau 0);
• transactiebedrag (niveau  1);
•         transactienummer.
Wanneer de transacties een specifiek nummer krijgen, is er ten opzichte van niveau
1 een controlespoor mogelijk naar een bepaalde transactie. Daarnaast is het
mogelijk om op dit niveau de balans (eventueel geprojecteerd) op te stellen na een
willekeurig aantal transacties. Ook kan de (eventueel geprojecteerde) winst- en
verliesrekening op worden gesteld over een willekeurig aantal transacties, de
transacties k tot en met n.

2.6.5 Niveau 3

De balans en winst- en verliesrekening worden niet opgesteld op grond van een
aantal transacties, maar op basis van respectievelijk een tijdstip en een tijdsperiode.
In het model is dit in te brengen door aan iedere transactie i een tijdstip ti te
verbinden. Het tijdstip wordt geformuleerd in termen van de kalendertijd: een datum
en, indien gewenst, de kloktijd op de betreffende dag. Dit niveau is beschreven in
vergelijking (31):

IAA, - SAL, =P[o.Tb) +   IAl, -   IAE:.
iti<Te i:t,<Te i:Tbsti<Te i:Tb4<Te

Aangezien de tijdstippen zijn vastgelegd waarop de voorraadgrootheden veranderen,
kan op ieder gewenst tijdstip een balans worden opgesteld, door alle transacties mee
te nemen die voorafgaan aan het gewenste tijdstip: ti < Te. Door tevens een gewenst
beginmoment te kiezen waarvoor geldt: ti < Tb, worden alle transacties met een
tijdstip vanaf Tb tot het tijdstip Te meegenomen voor de winst- en verliesrekening
[Tb, Te). De input kent op dit niveau een tijdstip ti behorend bij de transactie i, dit is
de aanvulling op niveau 2. De input behorende bij dit niveau is daarom:
• transactiecode;
• transactiebedrag;
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• transactienummer;
•       transactiedatum (en eventueel de kloktijd).
Als output kan op ieder gewenst moment Te de (eventueel geprojecteerde) balans
worden opgesteld en over iedere gewenste periode [Tb,Te) de (eventueel
geprojecteerde) winst- en verliesrekening. Tb en Te zijn kalenderdagen (en
eventueel uren) die worden vastgesteld. Wanneer Te en Tb tijdstippen in de
toekomst zijn, dan is er sprake van geprojecteerde opstellingen. In het model worden
daartoe voor de balans de transacties 1 tot en met n meegenomen, voor de winst- en
verliesrekening de transacties k tot en met n. De balans en winst- en verliesrekening
kennen gaan detaillering. De balans bevat drie totalen: het totaal bedrag van Assets,
het totaal bedrag van Liabilities en het totaal bedrag van Equity. De winst- en
verliesrekening bevat eveneens 3 totalen, van Income, Expenses en Profit.
Niveau 3 komt overeen met in paragraaf 2.4 ontwikkelde gerntegreerde conceptuele
model.

2.6.6 Niveau 4

De uitbreiding van niveau 4 ten opzichte van niveau 3 ligt in de nadere detaillering
van de voorraadgrootheden. In wet- en regelgeving zijn met betrekking tot de balans
en winst- en verliesrekening modellen weergegeven (Besluit modellen Jaarrekening).
In deze modellen kennen Assets, Liabilities, Income en Expenses alle een bepaalde
mate van detaillering. Tot en met niveau 3 is hieraan niet voldaan. Niveau 4
onderscheidt zich door deze detaillering: vergelijking (31) wordt daarom op de
volgende manier uitgebreid:

m                                                                               m                                                 m

iIAAI -I IALI-PIoT,)+E  EAll-I IAEI (35)
j=1 Et,<Te j=1  ili <Te 1=1 i:Tbst,<Te 1=1 i:Tbst,<Te

In deze vergelijking wordt iedere voorraadgrootheid nader gespecificeerd met behulp
van een identificatiecode j. Binnen de voorraadgrootheid A, L, 1 en E geeft j aan om
welke categorie binnen Assets, Liabilities, Income of Expenses het gaat.
Verondersteld wordt dat j loopt van 1 tot en met m. Voor het gemak is in notatie
aangenomen dat voor iedere voorraadgrootheid evenveel specificaties worden
aangebracht, namelijk m. Bijvoorbeeld de verschillende categoriean binnen Assets
worden aangegeven met Identificatiecode j=1 tot en met j=4: Identificatiecode j=1
staat voor vaste activa, Identificatiecode j=2 voor vlottende activa, etc., of
Identificatiecode j=1 staat voor gebouwen, Identificatiecode j=2 voor inventaris,
Identificatiecode j=3 voor handelsvoorraden, Identificatiecode j=4 voor debiteuren
etc. Als input voor dit niveau geldt dan:
• transactiecode;
• transactiebedrag;
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• transactienummer,
•      transactiedatum (en eventueel kloktijd);
•          identificatiecode j.
De output op dit niveau is een (eventueel geprojecteerde) balans op een gewenst
tijdstip en (eventueel geprojecteerde) winst en verliesrekening over een gewenste
periode met een mate van detaillering, die kan voldoen aan de standaardmodellen
voor de jaarrekening.
Wanneer wij de wiskundige presentatie in de formules strikt zouden volgen, worden
de veranderingen in de j verschillende categorieen van voorraadgrootheden
gesommeerd over j. Als output zouden dan slechts de standen van de
voorraadgrootheden (uit niveau 3) worden verkregen. Omdat de input na verwerken
integraal wordt vastgehouden, kan de output ook per categorie j worden verkregen.
Dit geldt ook voor de volgende niveaus en tevens voor de voorgaande niveaus. Op
niveau 2 en niveau 3 kan ook output worden geleverd over transactienummers
respectievelijk transactiedata. In hoofdstuk 4 zal men in het technische model,
waarbij gebruik gemaakt worden van een database-toepassing, zien dat de input
wordt vastgehouden.
Op dit niveau kan dan als extra output ten opzichte van niveau 3 worden
gegenereerd:
-        mutaties en standen van specifieke voorraadgrootheden;
-        inzicht in Equity in een meer specifieke samenstelling;
-   inzicht in de verklarende componenten die Profit bepalen: Income en

Expenses worden verder gespecificeerd, waardoor bijvoorbeeld inzicht
ontstaat in de kosten naar soort.

2.6.7 Niveau 5

Niveau 5 onderscheidt zich van niveau 4 door een verdergaande detaillering van
voorraadgrootheden. De categorieen binnen de voorraadgrootheden worden nader
gedetailleerd door subcategoriean. De aanmaak van subcategoriean is vanwege
praktische redenen. De gebruiker kan kiezen welke mate van detaillering hij wenst
voor de voorraadgrootheden. Door deze verder detaillering op te zetten als
boomstructuur wordt het model meer gestructureerd. Uit puur theoretisch oogpunt
zou men het aantal categorieen j (uit niveau 4) dermate groot kunnen maken dat
reeds dezelfde mate van detaillering zou kunnen worden verkregen.
In niveau 5 wordt gekozen voor een verdere detaillering via een boomstructuur om
praktische redenen, de structuur verschaft hiermee duidelijkheid over de opzet van
het model in voorraadgrootheden, categorieen en subcategorieen. Deze
verdergaande detaillering van subcategoriedn binnen de categorieen wordt
aangegeven met een Identificatiecode s. Bijvoorbeeld binnen gebouwen (= categorie
binnen Assets) wordt een verdere uitsplitsing gemaakt naar type gebouw, of binnen
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Afschrijvingskosten (= categorie binnen Expenses) wordt een verder uitsplitsing
gemaakt naar kostenplaats.
Vergelijking (35) wordt op dit niveau dan als volgt uitgebreid:

1 iXAA'·, -2 f,XALI'-PI,T,).2 i  x411.-1 2.  EAEI'           (36)
s 1 j=1 i:t,<Te s=1 j.1 i:t,<Te s-1 1=1 i:Tbst,<Te S=1 j=1  i Tbst <Te

In (36) is de identificatiecode s toegevoegd naast identificatiecode j. Identificatiecode
s geeft de subcategorie aan binnen de categorie die wordt aangegeven met j. De
identificatiecode s kent mogelijkheden van 1 tot en met r. Als input geldt voor dit
model dan:
• transactiecode;
• transactiebedrag;
• transactienummer;
•      transactiedatum (en eventueel kloktijd);
•         identificatiecode k
•       identificatiecode s.
In (36) wordt over de subcategoriean s gesommeerd. Evenals bij niveau 4 is
verondersteld, wordt de input na invoer en verwerking in de vergelijking, ook
vastgehouden zodat output mogelijk is over de verschillende subcategoriean. De
extra output die de toevoeging van Identificatiecode s levert, is gelegen in:

- openstaande posten van individuele debiteuren en crediteuren op tijdstip. Met
andere woorden, de subadministraties.

- saldilijsten debiteuren en crediteuren op tijdstip
-  overzicht van de mutaties bij iedere balanspost in de tijd en op bepaald

tijdstip.
-   kosten naar kostenplaats.

Het is mogelijk dat door de vergaande mate van detaillering met minder input kan
worden volstaan. Door het specifieke karakter van de identificatiecode kunnen
bepaalde verbanden worden gelegd tussen invoergegevens. Bijvoorbeeld: bij de
invoer van een bepaalde transactiecode kan het zijn dat op grond van niveau 0
Assets en Liabilities muteren. Als identificatiecode s voor Liabilities een individuele
categorie bouwbedrijf voorstelt, dan kan daaruit worden afgeleid dat het om een
aankoop van een vast materieel actief (gebouw) gaat.

2.6.8 Niveau 6

De uitbreiding van niveau 6 ten opzichte van niveau 5 is, dat nu niet het bedrag maar
eventueel ook de achterliggende hoeveelheid en prijs als input kan gelden. Vanwege
het gemak van het model wordt verondersteld dat elk geldbedrag uit te splitsen is in
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een hoeveelheid vermenigvuldigd met een prijs. Teneinde ook nominale bedragen in
de wiskundige beschrijving van niveau 6 mee te nemen worden deze voorgesteld als
een hoeveelheid met een prijs  1. De hoeveelheid wordt gedefinieerd afhankelijk van
het type eenheid, bijvoorbeeld aantal stuks, aantal kilogrammen, aantal uren etc..
De mutatie in de voorraadgrootheden is tot en met niveau 5 geregistreerd in waarden

(bedragen). Deze waardeveranderingen in iedere voorraadgrootheid X worden op
niveau 6 geschreven als de veranderingen in de hoeveelheid van een
voorraadgrootheid, aangegeven met het symbool  A xi, vermenigvuldigd met de prijs

behorend bij de transactie, pi:

A Xi -piA K (37)

Bijvoorbeeld de waardeverandering in Assets wordt gesplitst in de verandering in de
hoeveelheid Assets vermenigvuldigd met de transactieprijs: A Ai = PiA a,·

Uitbreiding van (36) met de hoeveelheid zoals gedefinieerd in (37) levert de volgende
vergelijking op:

r m r m

I  I Xpidal,3 -62 I IpAI '=PID.Tb,+1  I,   EP Ail.s -1  2   IpiAels  .   (38)
S=1 j=1  rt, <Te S=1 1=1 i:t,<Te s 1 1=1  i Tb4<Te s=1    j=1 i:Tbst,<Te

Vergelijking (38) is gelijk aan vergelijking (36), maar doordat hoeveelheid en prijs in
(38) zijn verwerkt, wordt duidelijk dat deze elementen op dit niveau inputvariabelen
zijn. Als input geldt daarom:
•        transactiecode;
•        transactienummer;
•      transactiedatum (en eventueel kloktijd);
•         identificatiecode j;
•       identificatiecode s;
en in plaats van transactiebedrag:
• hoeveelheid;
• prijs.

Omdat in dit conceptuele model de verschillende abstractieniveaus in een
vergelijking worden beschreven, wordt ook op dit niveau vanwege de notatie

verondersteld, dat alle transactiebedragen worden gesplitst. In het cognitieve model
in hoofdstuk 3, wordt in het voorbeeld op niveau 6 hiervan afgeweken door alleen
daar waar dat zinvolle informatie kan opleveren het transactiebedrag te splitsen in
een hoeveelheids- en prijselement. Zo is een verschil zichtbaar tussen het
conceptuele en het cognitieve model.
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Ook op dit niveau wordt verondersteld dat de input na invoer en verwerking in de
vergelijking beschikbaar is. Dit stelt in staat tot het generen van extra output. De
extra output, die op dit niveau kan worden verkregen ten opzichte van niveau 5, is:

- (eventueel geprojecteerde) overzichten van voorraadniveaus in eenheden;
- informatie betreffende efficiency met betrekking tot verbruikte eenheden

(stuks, kilogrammen, uren, etc.);
- informatie betreffende machinepark, wagenpark etc..

2.7. Conclusie

In dit hoofdstuk is een (conceptueel) boekhoudmodel ontwikkeld dat losstaat van
enig technische hulpmiddel en niet geYntegreerd is met een organisatorische
werkwijze, vandaar de toevoeging "conceptueel". Het model kent als uitgangspunt de
balansvergelijking, die ook in de Angelsaksische literatuur wordt gehanteerd. Het
model gaat echter verder en geeft met behulp van een steeds nadere concretisering
van vergelijking (20) het traject weer van input van transactiegegevens tot de output
van de gewenste informatie. Het ontwikkelde conceptuele model is opgebouwd voor
verschillende abstractieniveaus. Vanuit deze verschillende niveaus kan naar het
boekhouden worden gekeken. Het meest abstracte niveau, niveau 0, beschrijft op
basis van het enige inputelement, de transactiecode (Tc), alleen de principiale
werking van het boekhoudmodel voor San van de zestien mogelijke reacties, maar
geeft geen onmiddellijk bruikbare informatie. Dit niveau is om die reden niveau "nul"
genoemd. Door extra informatie over de input toe te voegen wordt het model steeds
concreter. Vanaf niveau 4 is echter pas sprake van een in de praktijk bruikbare
boekhouding. De niveaus 5 en 6 zijn de minst abstracte niveaus van het
geTntegreerde model en geven op basis van de inputelementen, verschillende
financiale en ook niet-financidle overzichten. Niveau 6 heeft ten opzichte van niveau
5 de hoeveelheid als extra inputelement. Hierdoor zijn vele overzichten te
formuleren, waaronder ook niet financiale. Het model is op eenvoudige wijze uit te
breiden, maar volgende niveaus zullen vooral niet financiale input- en
outputelementen bevatten. Het laatst besproken niveau van het model is dus zeker
geen eindpunt.
De meer abstracte niveaus richten zich vooral op het financiale aspect van een
transactie. Hierdoor is de bij deze niveaus (0 tot en met 4) behorende output ook
financieel van aard. Het model op deze niveaus kan daarom worden aangemerkt als
een financieel informatiesysteem. Bij de latere, minder abstracte niveaus worden
steeds meer niet-financiale kenmerken van de transacties als input meegegeven,
waardoor de output ook niet-financiale informatie gaat bevatten. Daarmee wordt het
model ook steeds meer een management informatiesysteem.
Met behulp van dit ontwikkelde conceptuele model verdwijnt de discrepantie tussen
de op het handmatige model gebaseerde literatuur en de boekhoudpraktijk. Omdat
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het ontwikkelde conceptuele model los staat van de stand van de technologische
toepassing in de praktijk, kan dit conceptuele model altijd worden toegepast.
Bovendien geeft het ontwikkelde conceptuele model goed inzicht in de werking van
de boekhouding. Het ontwikkelde model wordt niet vertroebeld door handmatige
stappen die in het handmatige boekhoudmodel voorkomen.

40



3.       HET COGNITIEVE MODEL

3.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt beschreven welke denkstappen nodig zijn bij de toepassing
van het conceptuele model. Onder denkstappen wordt hier verstaan alle zaken
waaraan moet worden gedacht bij het verwerken van een transactie met het
conceptuele model. Deze denkstappen worden in een schema weergegeven; dit
denkstappen-schema is aan het eind van dit hoofdstuk opgenomen.
In paragraaf 3.2 volgt de bespreking van de opzet van het cognitieve model, waarbij
wordt aangegeven wat meestal in de psychologie wordt verstaan onder cognitief
model.
In paragraaf 3.3 worden per abstractieniveau de denkstappen geformuleerd die
nodig zijn ter oplossing van het probleem. Bij de bespreking zullen dezelfde
abstractieniveaus uit het conceptuele model gehanteerd worden. Het cognitief model
zal worden toegelicht met een voorbeeld dat door het gehele hoofdstuk zal worden
meegenomen. Dit voorbeeld is in een kader weergegeven.
In paragraaf 3.4 zullen conclusies worden getrokken.

3.2 Opzet cognitief model

In dit hoofdstuk is het cognitieve model gedefinieerd als het geheel van de
geformuleerde denkstappen dat nodig is om het conceptuele model te laten werken.
Het conceptuele model uit hoofdstuk 2 is opgebouwd uit verschillende
abstractieniveaus. Deze indeling in niveaus wordt ook in dit hoofdstuk aangehouden.
In de subparagrafen van paragraaf 3.3 wordt aangegeven welke denkstappen vereist
zijn bij ieder abstractieniveau. In de tekst en het schema zijn deze denkstappen
opgenomen met de benaming "stap". Met name op abstractieniveau 0 zijn veel
denkstappen vereist. Dit kan worden verklaard doordat niveau 0, zoals reeds eerder
is besproken, de werking van het conceptuele model weergeeft. De volgende
niveaus geven een verfijning van het model.
In de literatuur heeft de term cognitief model vaak een andere betekenis dan de hier
geformuleerde definitie. Cognitieve psychologie bevat meer dan de in dit hoofdstuk
geformuleerde denkstappen. De cognitieve psychologie bevat onder andere het
begrijpen van de processen die ten grondslag liggen aan het functioneren van de
menselijke geest. Hieronder vallen dus ook aspecten als geheugen, visuele
perceptie, mentale expertise en taal. In dit hoofdstuk wordt gebruik gemaakt van de
term cognitief, maar zal de nadruk liggen op het oplossen van problemen, met als
onderscheidende activiteiten het beredeneren, het beslissen en controleren. Daarbij
wordt gesteund op het onderzoek van Vernooij (1993) waarin hij zoekt naar de
vereiste kennis en vaardigheden die studenten nodig hebben voor het oplossen van
bedrijfseconomische problemen. De Jong (1986) geeft aan dat binnen de cognitieve
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psychologie wordt aangenomen dat een persoon die een probleem oplost een
probleemrepresentatie maakt. Binnen die probleemrepresentatie onderscheidt hij vier
stadia: de initiate probleemrepresentatie, de volwaardige representatie, de
oplossingsroute en de uitkomst in de vereiste vorm. Garnham and Oakhill (1994)
geven aan dat in termen van "information processing" een probleem drie cruciale
elementen heeft: een uitgangspunt, een einddoel en een set van processen of

bewerkingen die de ene stand kan transformeren naar de andere stand. De eerste
twee stadia van De Jong komen overeen met de eerste twee elementen van
Garnham and Oakhill. Het derde stadium van De Jong en het derde element van

Garnham and Oakhill vormen de oplossingsroute. Dit stadium of element vormt

uitgangspunt in dit hoofdstuk. De oplossingsroute voor een boekhoudprobleem wordt
op grond van het conceptuele model in zogenaamde denkstappen weergegeven in
een schema. De volgorde van de in het cognitieve model geformuleerde
denkstappen is van belang zoals deze wordt weergegeven in het schema dat is
opgenomen aan het eind van dit hoofdstuk.
De behandeling van de verschillende denkstappen wordt aan de hand van een
voorbeeld toegelicht. Gekozen is voor een verkooptransactie, omdat deze transactie
in ieder type organisatie voorkomt en omdat deze transactie een samengestelde
transactie is die te splitsen is in meerdere transacties. Dit voorbeeld wordt door het
hele hoofdstuk meegenomen en voor iedere stap in het cognitieve model uitgewerkt.
Tevens wordt steeds aangegeven welke kennis vereist is bij het zetten van een
specifieke denkstap en welke kennis door het hanteren en toepassen van het model
wordt opgedaan. Voor het formuleren van deze kennisbegrippen is gebruik gemaakt
van de indeling zoals Vernooij (1993) die hanteert. Hij onderscheidt drie soorten van
kennis: declaratieve kennis, procedurele kennis en strategische kennis. Onder
declaratieve kennis wordt verstaan kennis die vereist is om de eerste
probleemrepresentatie op te bouwen naar een volwaardige representatie. Hierbij zijn
van belang: postulaten en principes, situationele kennis, begripsmatige kennis en
formules. Bij het conceptuele boekhoudmodel wordt op dit type kennis vaak een
beroep gedaan. Om het conceptuele model te kunnen hanteren is kennis nodig van
bedrijfseconomische begrippen, de bedrijfseconomische situatie van een
onderneming, de wet- en regelgeving op het gebied van accounting en de conventies
op dit gebied. Met andere woorden de gebruiker dient kennis te hebben van het
accounting model en weet hoe hij dit moet toepassen.
Procedurele kennis \s kennis die leidt tot een effectieve uitwerking van het probleem.
Hierbij zijn van belang: heuristieken (algemene en specifieke), algoritmen,
rekentechnieken, uitvoeren van controleberekeningen, interpreteren en trekken van
conclusies. Onder heuristieken worden vuistregels verstaan, waarmee de problemen
kunnen worden opgelost. Algoritmen zijn oplossingsprocedures voor problemen. Met
behulp van het in dit hoofdstuk geformuleerde cognitieve model, leert de gebruiker
deze kennis op het gebied van boekhouden te ontwikkelen.
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Strategische kennis, ook weI aangeduid als cognitieve strategieen, zoals de planning
van de oplosroute, waarbij de diverse stadia van transformatie van het probleem
doorlopen worden tot een uitkomst is bereikt. Daarnaast is procesbewaking een
belangrijk punt bij strategische kennis. Wanneer de gebruiker het cognitieve model
heeft doorlopen en begrepen, zal hij strategische kennis hebben van het conceptuele
boekhoudmodel.
Bij iedere denkstap zal daarom worden aangegeven welke kennis nodig is om het
cognitieve model goed te kunnen hanteren en welke kennis met het cognitieve model
wordt verworven.

3.3 Cognitief model naar abstractieniveau

3.3.1 Inleiding

In deze paragraaf wordt het cognitieve model opgebouwd op de verschillende
abstractieniveaus. Per abstractieniveau zal worden aangegeven welke denkstappen
vereist zijn om het conceptuele model te doorlopen. Aan de hand van een
doorlopend voorbeeld worden de verschillende denkstappen toegelicht. Tevens zal
bij iedere denkstap worden aangegeven welke kennis hierbij nodig is. Op niveau 0
zijn meerdere denkstappen nodig om de werking van het conceptuele
boekhoudmodel te doorgronden, maar op de volgende abstractieniveaus zijn steeds
slechts aan of twee denkstappen nodig.
Omdat het cognitieve model de oplossingsroute beschrijft voor het oplossen van een
boekhoudprobleem, is ervoor gekozen op niveau 4 output te leveren omdat deze
output voldoende concreet is om het boekhoudprobleem op te lossen. Daarom is ook
op  niveau 6 gekozen voor een praktische benadering door - in tegenstelling tot het
conceptuele model - het splitsen van het transactiebedrag in een hoeveelheid en een
prijs alleen toe te passen waarvoor dat praktische waarde heeft.

3.3.2 Niveau 0

Op het abstractieniveau 0 zijn in het cognitieve model verschillende denkstappen
nodig. De volgende denkstappen kunnen worden onderscheiden:

-     Stap 1: het analyseren van de transactiebeschrijving;
-  Stap 2: het - indien nodig - splitsen van de samengestelde transactie in

transacties;
- Stap 3: het bepalen van het reactiepatroon in termen van veranderende

voorraadgrootheden;
-    Stap 4: het toekennen van de transactiecode (Tc).

Deze vier stappen zullen worden uitgewerkt en met een voorbeeld worden toegelicht.
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Stap 1: de transactiebeschrijving

Niveau 0 is het meest elementaire niveau. Op dit niveau wordt van een transactie
aangegeven welke voorraadgrootheden veranderen, met andere woorden het
reactiepatroon behorend bij de transactie.
De transacties die voortkomen uit de bedrijfsprocessen van de organisatie zijn de
input voor het model. Van een transactie moeten de financiele effecten voor balans
(Assets en Liabilities) en / of winst- en verliesrekening (Expenses en Income) worden
bepaald, zodanig dat verwerking ervan binnen het model tot balans en / of winst- en
verliesrekening mogelijk is. Gebeurtenissen in de onderneming die niet leiden tot in
geld uitdrukbare transacties, kunnen niet met het model worden verwerkt.
Een transactie wordt in de praktijk veelal beschreven aan de hand van een
(bron)document (extern of intern); bijvoorbeeld een inkoopfactuur. De beschrijving
van de transactie op een document dient volledig en duidelijk geformuleerd te zijn en
in een geldsbedrag te luiden c.q. tot een geldsbedrag te herleiden zijn. Kennis van de
documenten en de gegevens die daarop vermeld zijn, is van belang. De gebruiker
van het model dient bedrijfseconomische kennis te hebben met betrekking tot welke
bedrijfsprocessen in welke organisaties voorkomen en de wijze waarop deze
processen zich aandienen (documenten) voor de boekhouding. Daarnaast is kennis
vereist van de verschillende economisch - technische verschijnselen. Met andere
woorden kennis van de situatie waarin een bedrijf zich bevindt, declaratieve kennis,
is van belang.
In blok 1 wordt een transactiebeschrijving gegeven van een verkooptransactie.

Blok 1

Handelsonderneming X stuurt aan afnemer Y een factuur inzake de verkoop van 800
producten  Z  met een verkoopprijs exclusief  19%   BTW  van  €  200  per  stuk.
Factuurnummer 2003029, factuurdatum 12 februari  2003. De producten zullen  pas
later worden afgeleverd. De producten hebben een inkoopwaarde van € 175 per
stuk.

Stap 2: het splitsen van een samengestelde transactie in transacties

De in een document beschreven transactie kan vaak niet direct verwerkt worden
door het boekhoudmodel. De transactiebeschrijving moet eerst geanalyseerd worden
en daarna getransformeerd naar een vorm die aansluiting geeft met het model. In het
conceptuele boekhoudmodel kent iedere transactie precies twee reacties, in
tegenstelling tot het begrip transactie zoals men dat uit het dagelijks spraakgebruik
kent. Daar is een transactie vaak een samengestelde transactie waarbij meer dan
twee reacties mogelijk zijn. Bij de analyse van de transactiebeschrijving moet een
samengestelde transactie eerst gesplitst worden in transacties die ieder twee
reacties kennen. Bijvoorbeeld de in blok 1 beschreven verkooptransactie: dit is een
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samengestelde transactie, hoewel deze in het spraakgebruik wordt aangeduid met
"transactie". Deze samengestelde verkooptransactie kent meerdere transacties. Wij
hanteren het begrip transactie, wanneer deze precies twee reacties heeft. De
verkooptransactie kan daarom pas met het model worden verwerkt, nadat deze
samengestelde transactie is gesplitst is in transacties. Het uiteentrekken van een
samengestelde transactie in meerdere transacties kan ook noodzakelijk zijn vanwege
een verschil in tijd tussen het optreden van de transacties. Een andere reden kan zijn
gelegen in het hanteren van een bepaalde waarderings- of registratiegrondslag of
vanwege andere redenen uit de bedrijfseconomie, accounting of wet- en regelgeving.
In het verkoopvoorbeeld (zie ook blok 2) zullen op grond van het accounting principe
"matching" tegenover de opbrengst van de verkochte producten alle kosten moeten
worden geplaatst die oorzakelijk verbonden zijn met de verkochte producten.
De gebruiker dient daarom kennis te hebben van de vigerende accounting wet- en
regelgeving, het gehanteerde accounting model en de conventies met betrekking tot
de accounting aanpak (declaratieve kennis). Daarnaast is natuurlijk ook kennis
vereist van economisch-technische verschijnselen zoals bijvoorbeeld de rol van de
fiscus ten opzichte van de organisatie en kennis van de bedrijfsprocessen in de
organisatie en de wijze waarop deze processen zich aandienen voor de
boekhouding. Met andere woorden de gebruiker beschikt over kennis van de situatie
waarin een bedrijf zich bevindt (declaratieve kennis).

In blok 2 is voor het voorbeeld van de verkooptransactie uit blok 1 aangegeven op
welke manier de samengestelde verkooptransactie in verschillende transacties kan
worden gesplitst.

Blok 2 (vervolg voorbeeld)
De samengestelde verkooptransactie kan in de volgende drie transacties worden
gesplitst, zodanig dat iedere transactie slechts twee reacties kent:
• Het ontstaan van een vordering als gevolg van de verkoopfactuur; de

verkoopfactuur geeft een bedrag aan dat door de afnemer (de ontvanger van de
verkoopfactuur) moet worden voldaan.

•  Het ontstaan van een verplichting tot het leveren van producten; de vraag die rijst
is: voor welk bedrag moet deze verplichting worden opgenomen? Met andere
woorden de registratiegrondslag voor deze verplichting is van belang. De
volgende vraag die uit de vorige vragen ontstaat is: op welk moment wordt een
eventuele winst op verkopen genomen? Deze vraag kan op grond van het
gehanteerde accounting model worden beantwoord. Wanneer gekozen wordt
voor een winstrealisatie  bij het verzenden  van de factuur, dient op 12 februari  de
winst tot uitdrukking te komen. Op grond van het matching principe dient er een
oorzakelijk verband te worden gecreaerd tussen de opbrengsten van de
verkochte producten en de kostprijs daarvan.
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• Het ontstaan van een BTW-verplichting als gevolg van de verkoop. Het BTW-
bedrag, waarmee de verkoopwaarde is verhoogd, dient aan de fiscus te worden
afgedragen.

Nadat de samengestelde transactie is gesplitst in transacties, kan het denkstappen-
schema verder per transactie worden doorlopen. WeI is het raadzaam, in verband
met de samenhang tussen de verschillende transacties, de samengestelde transactie
steeds in gedachte te blijven vasthouden.

Stap 3- het bepalen van het reactiepatroon van de transactie in AA, AL, Al of A E

Het doel van deze stap is om de reacties van de transactie naar AA, AL, Al of AE te
classificeren. Bij het classificeren van de reacties van de transacties moet als eerste
bekeken worden of de reactie geclassificeerd kan worden als AA of AL (stap 38). Is
dit niet het geval, dan moet worden bekeken of deze reactie weI geclassificeerd kan
worden als Al of AE (stap 3b). Voor deze volgorde is gekozen omdat het vinden van
de veranderingen in A of L eenvoudiger en doorgaans eenduidiger is, aangezien bij
veruit de meeste transacties de samenstelling van equity (Eq) verandert. Equity is in
het conceptuele model gedefinieerd in de samenstellende delen: Eq =A-L.
Tenminste aan van de twee reacties is dan te karakteriseren als AA of AL. De andere
reactie is dan te karakteriseren als AA of AL of als Al of AE. In het geval de tweede
reactie luidt in termen van Al of AE, verandert ook de omvang van equity en dus de
samenstelling van profit. In het conceptuele model is profit (P) gedefinieerd als: P=I
- E. Er zijn evenwel ook transacties mogelijk, waarbij niet de samenstelling of
omvang van equity, maar alleen de samenstelling van Profit verandert (aangegeven
met Al of AE, waarbij AA en AL beide nul zijn). Het betreft dan met name
corrigerende transacties of transacties met het oog op interne informatieverschaffing,
zoals de vastlegging van budgetten.

Het kan zijn dat een gebruiker de omgekeerde volgorde hanteert, waarbij hij als
reactie 1 een Al of AE vindt en als reactie 2 een AA of AL. Deze gebruiker komt dan
in een andere route terecht, maar het uiteindelijke effect is hetzelfde. ledere reactie
moet geclassificeerd kunnen worden in AA, AL, Al of AE. Is dit niet het geval dan is er
een fout gemaakt bij het classificeren of bij het splitsen van de samengestelde
transactie in transacties. Men moet dan terugkeren naar stap 2: het analyseren van
de samengestelde transactie en het splitsen in transacties. Door deze tussentijdse
evaluatie kan de gebruiker zichzelf controleren en bijsturen en verkrijgt daardoor
procedurele kennis.
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De gebruiker moet vaardigheid hebben in het herkennen en benoemen van de
veranderende A, L, I en E als gevolg van de transacties. Kennis van de definities van
A, L, I en E is daarbij vereist (declaratieve kennis).
Naast het classificeren van de reacties in termen van AA, A L, Al en A E is tevens de
richting van de verandering van belang: gaat het om een toe- of afname van een
voorraadgrootheid. Wanneer ook de richting van de verandering in A, L, I of E is
bepaald, is het reactiepatroon behorend bij de transactie bekend en is dus de
transactie op niveau 0 verwerkt.
Bij stap 3 dient de gebruiker kennis te hebben van de definities van A, L, I en E en
hun toepassingen bij de analyse van een transactie. Dit geldt ook voor de definities
van equity (Eq) en profit (P). Naast de kennis van definities van de beschrijvende
voorraadgrootheden is tevens kennis vereist van het toegepaste accounting model

en de bijbehorende conventies (declaratieve kennis) Bovendien moet de gebruiker
in geval van een samengestelde transactie de samenhang tussen de verschillende
transacties in het oog houden. Hierdoor krijgt de gebruiker procedurele kennis.

In blok 3 volgt per transactie het bijbehorende reactiepatroon voor het voorbeeld van
de verkooptransactie.

Blok 3 (vervolg voorbeeld)
Per transactie worden de reacties bepaald:
•    Transactie 1) het ontstaan van de vordering als gevolg van de verkoopfactuur:

-   reactie  1: het (ontstaan of) toenemen  van een asset;  het  is een "resource
controlled by the enterprise" als gevolg van de verkooptransactie en waaruit in
de toekomst economische voordelen zullen worden behaald.

-  reactie 2: deze reactie volgt impliciet uit deze transactie en is te classificeren
als het (ontstaan of) toenemen van Income. Op grond van het
realisatieprincipe is bepaald (conventie) dat de eventuele winst bij verkoop op
het moment van factureren als gerealiseerd mag worden beschouwd. Er is
daarom sprake van een 'economic benefit in this accounting period" als
gevolg van een "enhancement of an asset".

•   Transactie 2). het ontstaan van de verplichting tot het afleveren van
producten:

-      reactie 1: de reactie die uit deze deeltransactie is af te leiden is het (ontstaan
of) toenemen van een Liability. Het betreft een verplichting om op korte termijn
producten af te leveren, met andere woorden deze verplichting zal leiden tot
"an outflow of resources embodying economic benefits". Op grond van product
matching dient een oorzakelijk verband te bestaan tussen de omzet en de
kostprijs van de verkochte producten en nog af te leveren goederen.

- reactie 2: het (ontstaan of) toenemen van Expenses. In de definitie ligt al
opgesloten dat het bij een Expenses draait om een afname van Equity als
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gevolg van het ontstaan of toenemen van een Liability of een afname van een
Asset.

•  Transactie 3) het ontstaan van de verplichting tot het afdragen van het BTW-
bedrag aan de fiscus. Het BTW-bedrag dat berekend is over de verkoopwaarde
dient aan de afnemer in rekening te worden gebracht en vervolgens te worden
afgedragen aan de fiscus. De twee reacties die hieruit ontstaan zijn te
karakteriseren als:
-   reactie  1: het (ontstaan 00 toenemen  van een Asset als gevolg  van  de

vordering op de afnemer die groter wordt en
-  reactie 2: het (ontstaan of) toenemen van een Liability, tot het afdragen van dit

bedrag aan de fiscus.

Stap 4: toekennen van een transactiecode Tc aan de reactie

Het in de vergelijking (20) uit hoofdstuk 2 op te nemen reactiepatroon als gevolg van
de transactie wordt in het conceptuele model op niveau 0 aangegeven met behulp
van een van de zestien transactiecodes (Tc). Transacties met hetzelfde
reactiepatroon hebben dezelfde Tc. In het conceptuele model is de codering in Tc's
van de verschillende reactiepatronen uitgevoerd aan de hand van de in de
vergelijking voorkomende veranderende voorraadgrootheden. Met andere woorden
Tc = 1 bestond uit een toename van een Asset en een afname van een Asset, Tc = 2
uit een toename van een Asset en een toename van een Liability etc.. De codering
van Tc is in het conceptuele model gekozen op grond van de zestien mogelijke
reacties, waarbij uitgegaan werd van de volgorde A, L, I en E. Deze codering is een
willekeurige nummering en bevat geen aanvullende informatie. Het is evenwel
wenselijk en mogelijk aanvullend voordeel te behalen uit een logische codering. In de
praktijk zal men ten behoeve van de efficiency en zorgvuldigheid van de gegevens
invoer tot een bundeling van transacties willen komen naar type transactie uit de
bedrijfsprocessen.
Een logische codering voor de reactiepatronen is niet eenvoudig te maken. Als men
ervoor kiest om voor de codering de boekhoudpraktijk te volgen, zal clustering van
de transacties vaak plaats vinden op type: de plaats van de transactie in de
waardenkringloop. In de praktijk hanteert men deze clustering door gebruik te maken
van dagboeken (zie paragraaf 1.2.2). Hierdoor vermindert men de hoeveelheid in te
voeren gegevens, omdat aan het dagboek reeds een grootboekrekening gekoppeld
is. Er kan dan worden volstaan met het invoeren van aan grootboekrekening met
betrekking tot de transactie. In het conceptuele model zou men kunnen zeggen dat
door het gebruik van het dagboek de helft van het reactiepatroon (aan van de twee
reacties) reeds bekend is. Wanneer beide reacties bekend zijn, kan de Tc worden
toegekend. De Tc omvat het gehele reactiepatroon.
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Het zou goed zijn, wanneer een gebruiker in staat is zelf een logische codering te
bedenken. Deze exercitie draagt als zodanig reeds bij tot het begrip van de
verschillende problemen en de oplossingen daarvan.
Hieronder volgen nog twee voorbeelden van clustering die zouden kunnen worden
toegepast:

Clustering van Tc's op basis van transactietype:
De Transactiecodes behorend bij type transacties voortkomend uit de primaire
processen bij een handelsbedrijf zijn 1 (ontvangst uit vordering), 2 (inkoop op
rekening), 3 (factureren van verkochte producten), 5 (betalen van schulden), 7
(verzending van producten). Met andere woorden: er bestaan Transactiecodes voor
primaire bedrijfsprocessen, voor afgeleide en / of ondersteunende processen en puur
voor administratieve / accounting doeleinden of voor specifieke

informatieverschaffing, bijvoorbeeld ten behoeve van interne informatievoorziening.
Doordat het reactiepatroon op niveau 0 erg abstract is - alleen in termen van een
verandering in de voorraadgrootheid A, L, I of E - is een indeling op basis van
transactietype niet eenduidig. Zo kan Tc = 1 een ontvangst van een debiteur
aangeven, maar kan even goed duiden op een investering in een vast actief of op de
betaling van goodwill bij verwerving van een deelneming. De 16 reactiepatronen
geformuleerd in het conceptuele model zijn te abstract om een goede clustering op
basis van een transactietype mogelijk te maken. Met alleen een Tc is weI het
fundamentele reactiepatroon van een transactie bekend, maar bij introductie van ook
een Identificatiecode j (zie stap 9) ontstaat de mogelijkheid om het reactiepatroon
meer specifiek te maken.

Clustering op basis van veranderingen in samenstelling van Equity en / of
samenstelling van Profit:
Bij deze manier van clustering ontstaan drie hoofdgroepen van transacties:
I transacties die alleen de samenstelling van equity beInvloeden;
11  transactie die zowel de samenstelling van equity als de samenstelling van profit

beInvioeden;
111   transactie die alleen de samenstelling van profit beinvioeden.
Een logische codering kan worden gegeven door deze indeling in hoofdgroepen bij
de codering mee te nemen. Hieronder zijn de 16 reactiepatronen uit het conceptuele
model gegroepeerd volgens bovenstaande driedeling en daarna opnieuw gecodeerd.
Omdat hoofdgroep I bepaald wordt door veranderingen binnen A of L of A en L
bestaan er vier verschillende reactiepatronen binnen groep I. Hoofdgroep 11 wordt
bepaald door een verandering in A of L gecombineerd met een verandering in I of E.
Daardoor bestaan er binnen groep 11 acht verschillende reactiepatronen. Hoofdgroep
111 wordt bepaald door veranderingen binnen I of E of I en E. Hierdoor bestaan er vier
verschillende reactiepatronen binnen groep 111.
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Voorbeelden van type transacties uit groep I:
Tc 1.1:  ontvangst van liquide middelen uit vorderingen of aanschaf  van

productiemiddelen (in het conceptuele model aangeven met Tc = 1).
Tc 1.2:  inkoop van productiemiddelen op rekening of het aangaan van een lening (in

het conceptuele model aangeven met Tc = 2).
Tc 1.3:  retourinkoop van productiemiddelen en ontvangst creditnota of het afbetalen

van een schuld (in het conceptuele model aangeven met Tc = 5).
Tc 1.4:  omzetting van langlopende schuld in kortlopende schuld (in het conceptuele

model aangeven met Tc = 8).

Voorbeelden van type transacties uit groep 11:

Tc 11.1: facturen van verkochte producten of verkoop van duurzaam productiemiddel
met boekwinst (in het conceptuele model aangeven met Tc = 3).

Tc 11.2: activering van reeds gemaakte kosten (in het conceptuele model aangeven
met Tc = 4).

Tc 11.3: verstuurde creditnota in verband met retourverkoop  (in het conceptuele
model aangeven met Tc = 6).

Tc 11.4: afschrijving op duurzame productiemiddelen of kostprijs van verkochte en
afgeleverde producten (in het conceptuele model aangeven met Tc = 7).

Tc 11.5: correctie op te grote vrijval van uitgesteld voordeel (in het conceptuele model
aangeven met Tc = 9).

Tc 11.6: vormen van een voorziening of te betalen kosten (in het conceptuele model
aangeven met Tc = 10).

Tc 11.7: realisatie / vrijval van uitgesteld voordeel  (in het conceptuele model
aangeven met Tc = 11).

Tc 11.8: correctie op te betalen kosten (in het conceptuele model aangeven met Tc =
12).

Voorbeelden van type transacties uit groep 111:
deze transacties komen met name voor bij het maken van correcties of bij het voeren
van een bedrijfsadministratie ten behoeve van de interne informatievoorziening.
Tc 111.1: het overboeken  van een bepaalde opbrengstsoort  naar een andere

opbrengstsoort (in het conceptuele model aangeven met Tc = 13).
Tc 111.2: het doorbelasten van kosten  door een kostenplaats  aan een andere

kostenplaats (in het conceptuele model aangeven met Tc = 14).
Tc 111.3: een correctie  op een gemaakte doorbelasting van kosten  (in  het

conceptuele model aangeven met Tc = 15).
Tc Ill.4: het overboeken van een bepaalde kostensoort naar een andere kostensoort

(in het conceptuele model aangeven met Tc = 16).
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Bij deze denkstap in het cognitieve model is kennis vereist met betrekking tot de
codering van de Tc's, op welke manier de codering tot stand komt of gekomen is en
kennis met betrekking tot de verschillende transacties die zich in een organisatie
voordoen (declaratieve kennis) Tevens kan de gebruiker met behulp van de Tc het
gevonden reactiepatroon controleren. Hierbij wordt procedurele kennis opgedaan.

Voor het toekennen van Tc's in het voorbeeld over de in transacties gesplitste
samengestelde verkooptransactie is de codering gekozen volgens de Transactietabel
uit hoofdstuk 2, die hierboven als eerste genoemd is als mogelijke clustering. In Blok
4 is de codering van Tc's aangebracht bij de verschillende transacties:

Blok 4 (vervolg voorbeeld)
•    Transactie  1) het reactiepatroon  is tot stand gekomen  als AA > 0 en Al  >  O,  de

bijbehorende Tc = 3
•  Transactie 2) het reactiepatroon is tot stand gekomen als AL> 0 en AE > 0, de

bijbehorende Tc = 10
•  Transactie 3) het reactiepatroon is tot stand gekomen als  AA > 0 en AL > 0, de

bijbehorende Tc = 2

3.3.3 Niveau 1

Op niveau 0 is het reactiepatroon in toe- of afnemende veranderende
voorraadgrootheden bepaald en aangeduid met een Transactiecode (Tc). Op niveau
1 wordt als nieuw input element het transactiebedrag toegevoegd. Niveau 1 bestaat
echter uit twee stappen, namelijk:

-   Stap 5: kwantificering van de veranderingen.
- Stap 6: controle met behulp van vergelijking (20) van het gevonden

reactiepatroon met bijbehorende gekwantificeerde veranderingen.

Stap 5: kwantificering van de veranderingen

Op niveau 1 van het conceptuele model wordt naast de transactiecode Tc ook het
transactiebedrag ingegeven. De omvang van verandering van   de

voorraadgrootheden moet bepaald worden en als kwantificering van de verandering
toegevoegd worden. Deze omvang van de verandering luidt steeds in geldbedragen.
Op de documenten zijn vaak geldbedragen of prijzen per eenheid opgenomen. Toch
is het niet altijd zo, dat deze op de documenten opgenomen prijzen of bedragen bij
stap 5 als omvang van de verandering moeten worden genomen. Op grond van het
te hanteren accounting model, kunnen de in de transactiebeschrijving genoemde
bedragen en prijzen afwijken van de in het cognitieve model bij deze stap op te
nemen bedragen; bijvoorbeeld wanneer de waarderingsgrondslag afwijkt van de
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registratiegrondslag. In het voorbeeld van de verkooptransactie is de werkelijk
betaalde inkoopprijs van de producten genoemd. Het kan zijn dat de onderneming
voor zijn producten een vaste verrekenprijs hanteert. Deze vaste verrekenprijs kan
afwijken van de werkelijk betaalde inkoopprijs, waardoor complicaties ontstaan. Want
op deze manier kan binnen het gevonden reactiepatroon de omvang van de ene
reactie afwijken van de omvang van de andere reactie. Als dit het geval is, dient de
gebruiker terug te gaan naar stap 2 en de transactie, die blijkbaar nog steeds is
samengesteld, opnieuw te splitsen in transacties waarbij rekening is te houden met
de afwijkende registratiegrondslag ten opzichte van de waarderingsgrondslag.
Het is in verband met het bovenstaande van belang dat van beide veranderende
voorraadgrootheden de omvang van de verandering bepaald wordt en niet dan
transactiebedrag onmiddellijk aan de Tc wordt gekoppeld. Want indien de omvang
van de verandering bij beide voorraadgrootheden niet gelijk is, kan dit er op wijzen
dat er een extra transactie geformuleerd moet worden. Het is natuurlijk ook mogelijk
dat er een verkeerde berekening is gemaakt.
Bij deze stap is kennis vereist van de te hanteren waarderingsgrondslagen en / of
registratiegrondslagen. Deze waarderings- en registratiegrondslag bepalen het
bedrag waarmee de veranderingen moeten worden opgenomen. Tevens is kennis
vereist van de verdere wet- en regelgeving op het gebied van accounting en de
bijbehorende conventies (declaratieve kennis) bijvoorbeeld over het moment waarop
de winst wordt geacht gerealiseerd te zijn.

In Blok 5 zullen voor de drie reactiepatronen behorend bij de drie transacties uit het
voorbeeld de omvang van de veranderingen in A, L, I en E worden weergegeven.

Blok 5 (vervolg voorbeeld)
Per transactie worden de reacties bepaald:
•     Transactie 1)

-   reactie 1: toenemen  van een Asset  met  800  x  €  200  = € 160.000.   De

verkoopprijs per stuk vermenigvuldigd met de verkochte producten moet door
de afnemer worden voldaan.

-  reactie 2: toenemen van Income met 800 x € 200 = € 160.000.

•   Transactie 2)
-   reactie 1: toenemen   van een Liability  met  800  x  €   175   = € 140.000.

Aangezien in de probleembeschrijving niets anders is genoemd dan de
inkoopprijs per stuk van de producten, gaan we ervan uit dat de inkoopprijs
tevens de registratiegrondslag is voor de producten.

-   reactie 2: toenemen van Expenses met 800 x € 175 = € 140.000.

Aangezien in de probleembeschrijving niets vermeld is over de waarde
waartegen de verplichting tot het afleveren van de producten wordt
geregistreerd, is hier uitgegaan van de inkoopprijs van € 175 per stuk.
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Transactie 3)
-    reactie 1: toenemen van een Asset met 0,19 x € 160.000 = € 30.400.
-   reactie 2: toenemen van een Liability met 0,19 x € 160.000 = € 30.400.

Stap 6: controle van het gevonden reactiepatroon

Het gevonden reactiepatroon met bijbehorende veranderingen wordt gecontroleerd
met de in het conceptuele boekhoudmodel geformuleerde vergelijking voor niveau 0.
De vergelijking moet bij het gevonden reactiepatroon blijven voldoen. In schema 1 is
de vergelijking opgenomen, maar voor de verschillende reactiepatronen reeds
aangepast. Wanneer de gebruiker terecht komt in stap 6a of 6c, kent A of L een
verandering groter of kleiner dan nul an I of E een verandering groter of kleiner dan
nul. Bij stap 6b verandert alleen A en / of L. De verandering in I en E zijn daar nul. Dit
is in de vergelijking uit het conceptuele model reeds aangepast, waardoor de
verandering in A minus de verandering in L gelijk moet zijn aan nul. Bij stap 6d
verandert alleen de samenstelling van profit, de veranderingen in A en L zijn nul. De
vergelijking (onder stap 6d) waaraan het reactiepatroon moet voldoen luidt dan: de
verandering in I minus de verandering in E is gelijk aan nul. Met andere woorden,
voor de voorraadgrootheden die niet in het reactiepatroon zijn opgenomen geldt dat
deze een verandering kennen van nul (zie de ontwikkeling van het conceptuele
boekhoudmodel). Wanneer het reactiepatroon zodanig is dat het niet voldoet aan het
in de vergelijking geformuleerde evenwicht dan is er een fout gemaakt in de splitsing
in transacties, de karakterisering van de reacties, bepaling van de richting van de
verandering, of in de omvang van de verandering in de voorraadgrootheden en
daarom moet de gebruiker in dat geval het cognitieve model opnieuw doorlopen, te
beginnen bij stap 2, de analyse van de transactiebeschrijving. In het geval van een
verkeerde karakterisering van de reacties hoeft de gemaakte fout niet altijd met de
Tc gevonden te worden.
Doel van deze 4 nevengeschikte stappen, in het schema stappen 6a tot en met 6d, is
het inschakelen van een controlemiddel dat de gebruiker nu heeft op zijn
verrichtingen bij de stappen tot en met 5. Wanneer de vergelijking niet voldoet, levert
de controlerende vergelijking de informatie dat bij minimaal aan van de vijf stappen
iets fout beoordeeld is.
De gebruiker moet inzicht hebben in de totstandkoming van de vergelijkingen in het
schema bij 6a tot en met 6d en tevens over de vaardigheid beschikken om deze
vergelijkingen toe te passen zodanig dat het boekhoudmodel kan werken en dat de
controlerende werking van deze vergelijking wordt benut. Voor deze stap is dus met
name procedurele kennis vereist.

In Blok 6 zal voor het voorbeeld nu per transactie worden aangegeven of de
betreffende vergelijking voor het gevonden reactiepatroon klopt.
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Blok 6 (vervolg voorbeeld)
•     Transactie 1) het reactiepatroon is tot stand gekomen als AA en Al  (Tc = 3), of als

Alen AA en daarom komt de gebruiker nu voor deze deeltransactie uit bij stap 6a
of 6c. De controlerende vergelijking is bij beide stappen identiek:
AA = + 160.000, Al = + 160.000; invullen in de vergelijking levert:
+ 160.000 -0= + 160.000 -0;
reactiepatroon 1 is valide.

•   Transactie 2) ook bij deze deeltransactie is het reactiepatroon tot stand gekomen
als AL en AE (Tc = 10) of als AE en AL en de student komt daardoor bij stap 6a of
6c terecht.
AL = + 140.000, AE = + 140.000; invullen in de vergelijking levert:
0- 140.000 =0- 140.000;
reactiepatroon 2 is valide.

•   Transactie 3) de vragen of de reacties betrekking hadden op AA of AL (Tc = 2)
zijn steeds met ja beantwoord en daardoor komt men uit bij stap 6c.
AA = + 30.400, AL = + 30.400; invullen in de vergelijking levert:
30.400 - 30.400 = 0;
reactiepatroon 3 is valide.

In het conceptuele model is het mogelijk om op niveau 1 output te creeren: de balans
en de winst- en verliesrekening met cumulatieve bedragen tot nu toe, waarbij alleen
de posten Assets en Liabilities op de balans en Income en Expenses op de winst- en
verliesrekening verschijnen. Deze output heeft geen praktische waarde omdat deze
totalen te weinig informatie bevatten en er bovendien een formele gelijkheid is van
Profit en Equity. Wanneer de transacties kunnen worden afgebakend zoals op niveau
2 wordt equity gesplitst in profit tot en met een bepaalde transactie en de profit over
een gewenst aantal transacties. Op de volgende niveaus wordt telkens een
inputelement toegevoegd waardoor de output steeds gedetailleerder wordt en
daardoor meer praktische waarde krijgt.

3.3.4 Niveau 2

Op niveau 2 in het conceptuele model wordt als nieuw input-element een
transactienummer toegevoegd. De denkstap die behoort tot dit niveau is stap 7 het
toekennen van transactienummer n:
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Stap 7: toekennen van transactienummer

In het conceptuele model hield de codering van de transactie in dat iedere transactie
een opvolgend nummer (i = 1,2,3,4,...n) kreeg, ongeacht het soort transactie of
document waarop de transactie vermeld wordt.  In het conceptuele model heeft het
transactienummer een tweeledige functie: enerzijds verschaft het de mogelijkheid
output te leveren tot en met een bepaalde transactie c.q. over een bepaalde reeks
van transacties (cut off) en anderzijds de mogelijkheid om individuele transactie terug
te zoeken (audit trail). In de praktijk is het moeilijk om met zo'n coderingssysteem te
werken; welke transactie is eerder dan een andere? Door de volgorde van de
transacties te wijzigen, wijzigt ook de output. De cut off functie van het
transactienummer wordt in het cognitieve model overgenomen door de
transactiedatum (zie stap 8). In het cognitieve model blijft het transactienummer
gehandhaafd, juist vanwege de audit functie. Door de transacties te nummeren is
controle mogelijk. Door de nummering is het mogelijk transacties terug te zoeken en
op te roepen. Zo geeft men bijvoorbeeld aan de verkoopfacturen een eigen
nummering, terwijl de inkoopfacturen door de leverancier genummerd zijn. De wijze
van dit nummeren / coderen valt buiten de werking van het boekhoudmodel en is
gelegen op het terrein van de administratieve organisatie.
In het cognitieve model wordt een samengestelde transactie gesplitst in transacties.
Bij deze splitsing moet voor de verschillende transacties een eigen nummer worden
aangemaakt, omdat deze transacties ieder hun eigen reacties kennen.
Kennis is vereist over de werking van de vergelijking uit het conceptuele model.
Gebruikers dienen kennis te hebben van de administratieve organisatie met
betrekking tot de nummering / codering van transacties die op de brondocumenten
vermeld zijn. Daarnaast dient de gebruiker kennis te hebben van het waarom van het
toevoegen van een nummer. Er is hier sprake van een overlap tussen de
kennissoorten declaratieve en procedurele kennis.

In blok 7 wordt aangegeven op welke manier in het voorbeeld over de
verkooptransactie een transactienummer wordt aangegeven.

Blok 7 (vervolg voorbeeld)
Omdat over de aan de verkooptransactie voorafgaande transacties niets bekend is,
wordt gestart met nummer 1.Z o worden aan de drie transacties de nummers 1,2 e n
3 toegekend.
•    Transactie 1) transactienummer = Factuurnummer 2003029, dit nummer kan men

aanpassen zodat ook de overige transacties logisch genummerd kunnen worden,
bijvoorbeeld 2003029, wordt nummer 1

•   Transactie 2) transactienummer = deze transactie vloeit voort uit factuurnummer
2003029 en wordt daarom opvolgend genummerd, dus nummer 2

55



•  Transactie 3) transactienummer =  ook deze transactie vloeit voort uit boven-

genoemd document en daarom wordt aan deze transactie bijvoorbeeld nummer 3
toegekend

Door het toevoegen van een code of nummer aan de transacties kunnen de
transacties worden achterhaald en is het eventueel mogelijk output te leveren over
een aantal transacties. Zoals aangegeven wordt deze functie echter doorgaans
vervuld door de transactiedatum. Op dit niveau is het mogelijk een balans en een
winst- en verliesrekening over een aantal transacties op te stellen. Hoewel dit voor
de winst- en verliesrekening meer afbakeningsmogelijkheden biedt (dan tot nu toe),
heeft de output op niveau 2 in de praktijk nog weinig waarde.

3.3.5 Niveau 3

Op niveau 3 wordt als extra inputelement de transactiedatum toegevoegd, dit wordt
weergegeven in het denkstappen-schema bij stap 8:

Stap 8: toekennen van transactiedatum

Doordat bij stap 7 aan de transactie reeds een nummer is toegekend is de transactie
daarmee uniek gemaakt. De cut off functie van het transactienummer is in de praktijk
niet interessant, omdat men tijdgebonden output wil en geen output tot en met een
bepaalde transactie. Door het toevoegen van een transactiedatum biedt dit niveau de

mogelijkheid tot het verschaffen van tijdgebonden output. Daardoor krijgt de output
meer praktische waarde. Zo kan de balans worden opgesteld per een gewenste
datum en de winst- en verliesrekening over een gewenste periode.
In de praktijk zal het toekennen van de transactiedatum aan een transactie niet altijd
eenvoudig zijn. Neem het voorbeeld van de verkooptransactie; dit is een
samengestelde transactie die meerdere transacties kent. De transactiedatum van de
verschillende transacties kan verschillen, ondanks het feit dat de samengestelde
transactie in aan document staat vermeld. Het toekennen van de transactiedatum
heeft echter invloed op bijvoorbeeld de winstrealisatie. Op welke datum is de bij de
verkoop ontstane winst als gerealiseerd te beschouwen? Het toekennen van de
transactiedatum heeft (grote) invloed op de output en is daarom van belang. Met
name wanneer output over een korte periode gewenst is, bestaat de noodzaak tot
het toerekenen van kosten en opbrengsten aan een periode. Bijvoorbeeld welke
datum kan aan de volgende (samengestelde) transactie worden gegeven: begin
januari 2003 wordt een huurnota ontvangen voor de huur van een pand voor het jaar
2003 a € 48.000,-? De huur zal vooraf voor een jaar worden betaald, dus in januari
2003; de transactie van de betaling zal dan de bijbehorende transactiedatum krijgen.
Wanneer de betaling in januari 2003 plaatsvindt en slechts over het gehele jaar 2003
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een balans en winst- en verliesrekening zou worden opgesteld, dan hoeft deze
transactie niet gesplitst te worden. De kosten worden dan immers geboekt op het
moment van de uitgaande kasstroom in 2003. Maar wanneer iedere maand een
balans en winst- en verliesrekening zou worden opgesteld, moeten de kosten aan de
verschillende perioden worden toegerekend om een correcte periodewinst te
presenteren. Hierdoor ontstaat de noodzaak om op de balans een transitorische post
op te nemen: een Asset, "Vooruitbetaalde bedragen". Uit de transactie van het
betalen van de huurnota, volgen dus 12 andere transacties. Deze 12 transacties zijn
de maandelijkse kostenboeking met het geleidelijk weglopen van de transitorische
post. Deze 12 transacties komen nu niet voort uit de bedrijfsprocessen, maar komen
voort uit de transactie van de huurbetaling om goede periode-overzichten mogelijk te
maken. Het verwerken van deze transacties gebeurt op grond van de regels die in
het conceptual framework zijn vastgelegd: op accrual basis. Dit beginsel houdt in dat
transacties worden verwerkt wanneer zij zich voordoen, ongeacht het moment
waarop zij resulteren in in- of uitgaande kasstromen. In bijlage 1 is "accrual" als
grondbeginsel in de schematische voorstelling van het conceptual framework
weergegeven.
Op dit niveau krijgt de gebruiker kennis van de wijze waarop een datum aan een
transactie wordt toegekend en op welke wijze deze datum op het document moet
worden verwerkt. Dit is procedurele kennis.

In blok 8 is aangegeven op welke manier in het voorbeeld over de verkooptransactie
een transactiedatum wordt aangegeven.

Blok 8 (vervolg voorbeeld)
•    Transactie 1) transactiedatum = 12 februari 2003
•   Transactie 2) transactiedatum = 12 februari 2003
•   Transactie 3) transactiedatum = 12 februari 2003

Op niveau 3 ontstaat tijdgebonden output, maar de balans bevat alleen de standen
van Assets en Liabilities (en dus Equity) op een bepaald tijdstip en de winst- en
verliesrekening bevat alleen de cumulatieve veranderingen in Income en Expenses
(en dus Profit) over een gewenste periode.
Wegens het ontbreken van detaillering in deze overzichten zal deze output nog
steeds onvoldoende geschikt zijn om te voldoen aan de eisen die vanuit de praktijk
aan de output worden gesteld. Door de voorraadgrootheden nader te detailleren zal
ook de output concreter zijn.
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3.3.6 Niveau 4

Op niveau 4 van het conceptuele model wordt als extra inputelement de
identificatiecode j toegevoegd, waarbij j een categorie aangeeft binnen de
voorraadgrootheid A, L, I en E. Er zijn daardoor in het cognitieve model twee
denkstappen nodig op dit niveau, te weten:

- Stap 9: het bepalen van de categorie binnen de veranderende
voorraadgrootheid.

-     Stap  10: het toekennen van een identificatiecode j
Omdat op niveau 4 een concrete output te leveren is, is op dit moment ook de
consequentie van de transactie op de balans en de winst- en verliesrekening weer te
geven. Het boekhoudprobleem is met deze output vaak opgelost. Op de volgende
niveaus is weer output mogelijk. Deze output is verder gedetailleerd (niveau 5) of
uitgebreid (niveau 6). Op dit niveau wordt daarom nog stap 11 geformuleerd die
output levert in de vorm van een balans en een winst- en verliesrekening.

Stap 9: bepaling van de categorie binnen A, L, I of E

Op niveau 4 wordt een identificatiecode j ingegeven. Deze identificatiecode geeft aan
om welke categorie binnen de veranderende voorraadgrootheid het gaat. Door het
aanmaken van verschillende categorieen binnen de beschrijvende

voorraadgrootheden A, L, I en E, kan meer gedetailleerde output worden verkregen,
waardoor de informatieve waarde van balans en winst- en verliesrekening toeneemt.
Bij het bepalen van de consequenties van een transactie, moet, om deze meer
gedetailleerde informatie te kunnen verkrijgen, worden aangegeven binnen welke
categorie van A, L, I of E de verandering plaatsvindt. De beschrijvende variabelen
moeten dus worden uitgebreid in de diepte; er ontstaat per voorraadgrootheid een
boomstructuur. Binnen A, L, I en E worden categoriean gecreaerd. Door de creatie
van deze categoriean is het mogelijk specifieker aan te geven waar de verandering
binnen de voorraadgrootheid plaatsvindt. Om te kunnen bepalen binnen welke
categorie van A, L, I of E de verandering plaatsvindt, moet worden teruggegaan naar
de transactiebeschrijving. Vanuit de transactiebeschrijving zijn de veranderingen in
A, L, I en E bepaald. Alle voorgaande stappen blijven evenwel noodzakelijk, want
men weet daardoor binnen welke voorraadgrootheid verder gezocht moet worden
naar de specifieke categorie. Afhankelijk van de outputwens kan men in de praktijk
het aantal categorieen binnen een voorraadgrootheid varieren. Deze categoriean
kunnen overeenkomen met grootboekrekeningen. Bijvoorbeeld, binnen Assets zijn er
de gebruikelijke categorieen Gebouwen, Machines, Voorraden, Debiteuren etc.. Op
niveau 5 wordt de output gedetailleerder, omdat ook de boomstructuur hier verder
wordt uitgebreid door binnen de categorieen weer subcategoriean te crearen (waarbij
de subcategoriean worden aangegeven met identificatiecode s). Deze
subcategorieen zullen doorgaans overeenkomen met de indelingen als de
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subgrootboeken uit het handmatige systeem. In het conceptuele model is ten
behoeve van de wiskundige juistheid van de beschrijvende vergelijking vermeld dat
het aantal categoriedan binnen A, L, I en E gelijk is. In de praktijk hoeft dat echter niet
het geval te zijn. Bijvoorbeeld, het aantal categoriean binnen E zal praktisch gezien
veel groter zijn dan het aantal categorieen binnen I. Er kunnen verschillende soorten
kosten gemaakt worden voor het verkopen van dan type product. Voor wat betreft
het cognitieve model, wordt aan de gebruiker overgelaten welke categorieen hij
creeert en hoeveel. De te crearen categorieen moeten echter weI voldoen aan de
accounting wet- en regelgeving en aan de conventies hieromtrent.
Kennis is vereist over de te hanteren categorieen binnen de beschrijvende variabelen
A, L, I en E. De gebruiker moet categoriean kunnen bedenken en toepassen op de
beschreven transactie. Voor het creeren van de categorieen heeft hij kennis nodig
van de accounting wet- en regelgeving en de conventies hieromtrent (declaratieve
kennis), maar voor het toepassen van de juiste categorie binnen A, L, I of E doet de
gebruiker kennis op over en vaardigheid in het analyseren van de transactie
(procedurele kennis): de gegevens uit deze beschrijving moeten vertaald worden in
termen van veranderende categoriedn binnen A, L, I of E .

In blok 9 is voor het voorbeeld van de verkooptransactie aangegeven welke
categorie binnen de voorraadgrootheid per reactie verandert als gevolg van de
transactie.
Blok 9 (vervolg voorbeeld)
Per transactie zijn de reacties bepaald en binnen de voorraadgrootheid verandert de
volgende categorie:
•    Transactie 1)

-      reactie 1: toenemen     van een Asset; categorie = "Vordering     op
Handelsdebiteuren" ofwel "Debiteuren". Indien gekozen wordt minder detail
kan ook de categorie "Vorderingen" of "VIottende activa" worden genoemd.
Indien men meer detail wil, kan men binnen de gekozen categorie nog verder
categoriseren en hier kiezen voor Debiteur Y.

-    reactie 2: toenemen van Income; categorie = "Opbrengst verkopen" ofwel
"Omzet". Minder detail is haast onmogelijk en in de praktijk ook niet
gebruikelijk. Meer detail kan, maar ook dan zou men op een volgend
conceptueel niveau komen door bijvoorbeeld de omzet per product te
registreren. In dit geval zou het worden "Omzet product Z".

•   Transactie 2)
-      reactie 1: toenemen  van een Liability; categorie = "Verplichting tot leveren

van producten". Omdat voor een boomstructuur gekozen is, moet een keuze
gemaakt worden tussen het registreren van de afleververplichting per
product of per afnemer. Dus het volgende: "Verplichting tot het leveren van
product Z" of Verplichting tot het leveren van producten aan afnemer Y".

59



-    reactie 2: toenemen van Expenses; categorie = "Inkoopwaarde  van  de
omzet" indien het gaat om een handelsonderneming ofwel 'Kostprijs van de
omzet" bij een industriale onderneming. Minder detail zal in de praktijk niet of
nauwelijks voorkomen. Meer detail bijvoorbeeld Ynkoopwaarde van product
Z".

•   Transactie 3)
-      reactie 1: toenemen  van een Asset;  de BTW wordt doorberekend  aan  de

klant en daarom is de betreffende categorie binnen Assets "Debiteuren" de
veranderende variabele. Ook nu kan gekozen worden voor meer of minder
detail door bijvoorbeeld respectievelijk "VIottende activa" of 'Debiteur Y" als
categorie te kiezen.

-     reactie 2: toenemen van een Liability; er ontstaat een verplichting aan de
fiscus, die binnen Liabilities kan worden aangegeven als "Af te dragen BTW"
ofwel "Te betalen BTW". Indien gekozen wordt voor minder detail kan men
de categorie "Schulden korte termijn" kiezen. Meer detail ligt in de lijn van
BTW hoog of laag tarief.

Stap 10:  toekennen van Identificatiecode j

De veranderende categorieen binnen de voorraadgrootheden worden aangegeven
met de identificatiecode j. Per transactie worden dus, naast de transactiecode (Tc op
niveau 0), twee Identificatiecodes j aangegeven, voor iedere veranderende categorie
een.

Kennis is vereist over het coderen van de verschillende (veranderende) categoriedin
binnen de beschrijvende variabelen A, L, I en E. De gebruiker moet een logische
codering kunnen aanbrengen voor deze categoriean en deze toepassen op de
transactie (dec/aratieve kennis).

In blok 10 is in het voorbeeld van de verkooptransactie aangegeven op welke manier
de Identificatiecode j (Ic j) wordt toegekend.
Blok 10 (vervolg voorbeeld)
Per transactie is de Ic bepaald op grond van de combinatie van veranderende
categorieon van voorraadgrootheden:
•    Transactie 1) Debiteur  (+) en Omzet (+); binnen de geformuleerde A+ wordt

Debiteuren aangegeven met Ic j=3 e n binnen de geformuleerde 1+ wordt Omzet

aangegeven met Ic j = 1.
• Transactie 2) Leveringsplicht (+) en Kostprijs verkopen (+); binnen de

geformuleerde L+ krijgt Leveringsplicht Ic j=5 e n binnen de geformuleerde E+
krijgt Kostprijs verkopen Ic j=1

60



•   Transactie 3) Debiteur (+) en Te betalen BTW (+); Debiteuren kent Ic j=3 (zie
transactie 1) en binnen de geformuleerde L+ krijgt Te betalen BTW Ic  j = 4.

Hieronder volgt stap  11,  die geen echte denkstap  is  maar op dit niveau output  kan
leveren, die concreet aangeeft wat de consequenties zijn van de transactie op de
winst- en verliesrekening.

Stap  11:  output in  de vorm  van  een  balans en winst- en  verliesrekening

Op niveau 4 is eigenlijk voor het eerst een praktisch zinvolle output mogelijk: een
balans  (stap  1 l a  in het schema) als tijdstipgebonden overzicht met gedetailleerde
informatie over categoriean binnen de voorraadgrootheden A en L en een winst- en
verliesrekening  (11 b)  over een gewenste periode met informatie over categorieen
binnen de voorraadgrootheden I en E, waardoor de periodewinst ontstaat.
Het opstellen  van de balans  (stap  1 l a  in het schema) vindt plaats door de omvang
van de veranderingen in de categorieen van voorraadgrootheden per categorie te
sommeren tot en met het gewenste tijdstip (Te).
Het  opstellen   van de winst- en verliesrekening   (stap   1 1 b) vindt plaats  door  de
omvang van de veranderingen in de categoriedn van voorraadgrootheden per
categorie te sommeren voor een gewenste periode [Tb - Te).
Kennis is vereist voor het toepassen van de vergelijkingen uit het conceptuele model

bij een bekende outputwens Weclaratieve kennis). De gebruiker moet ook de
outputwens kunnen interpreteren. Tevens moet de gebruiker het hele model kunnen

begrijpen en toepassen op ieder vraagstuk. Hierdoor ontwikkelt de gebruiker
procedurele kennis en wellicht ook strategische kennis.

Ter afronding van het voorbeeld van de verkooptransactie moet eerst de vraag
worden gesteld welke output gewenst  is  (zie  blok  11).  Op dit niveau wordt gekozen
voor een balans op tijdstip Te en winst- en verliesrekening over de periode Fb, Te).
Aangezien slechts 6*n transactie is beschreven en de aan deze transactie
voorafgaande transacties niet bekend zijn, zal worden verondersteld dat de
beschreven verkooptransactie de eerste en enige transactie is.

Blok 11 (vervolg voorbeeld)
De output van de verkooptransactie op het conceptuele niveau 4:

   EAA' -&  IALI = FIe.Tb, + S     IA'I - i     XAE'
i=li:ti<Te j=1 i:ti <Te j=11:Tbst,<Te j=1 i:Tbsti <Te

)AF = voor transactie  1, dus i =  1, en  Ic j = 3 => Debiteuren + € 160.000;

)AF- voor transactie 3, dus i=3,e n Ic j=3 => Debiteuren + € 30.400;

)U =voor transactie 2, dus i=2 e n Ic j=5= > Leveringsplicht + € 140.000;
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)LR  = voor transactie 3, dus i=3 e n  Ic j=4= >T e betalen BTW + € 30.400;
W=voor transactie 1, dus i=1  en Ic j=1= > Opbrengst verkopen + € 160.000;
)E  = voor transactie 2, dus i=2 e n  Ic j=1 => Kostprijs verkopen + € 140.000.
Om de output over februari 2003 te verkrijgen, is Tb gelijk aan 1 februari 2003 en Te
gelijk aan 1 maart 2003. De enige transactie van 12 februari 2003 bevindt zich in die
periode. Tevens wordt verondersteld, (omdat de verkooptransactie ook al als eerste
transactie is verondersteld) dat P [0, Tb) (= Eigen vermogen) nul is.
Invullen in de vergelijking geeft het volgende:
Debiteuren + 190.400 -/- Leveringsplicht + 140.000 -/- Te betalen BTW + 30.400 =
Opbrengst verkopen + 160.000 -/- Kostprijs verkopen + 140.000
In  de  vorm van balans op 12-02-2003  en de winst- en verliesrekening  over  de
periode 1 februari 2003 tot 1 maart 2003:

Balans per 28-02-2003
Debiteuren 190.400 Eigen vermogen                        0

Leveringsplicht 140.000
Te betalen BTW 30.400

0 Saldo winst 20.000
190.400 190.400

Winst- en verliesrekening 01-02-2003 tot 01-03-2003

Kostprijs verkopen 140.000 Omzet 160.000
Saldo winst 20.000

160.000 160.000

3.3.7 Niveau 5

Als extra input element wordt op niveau 5 de subcategorie binnen de
voorraadgrootheid bepaald. Hiervoor zijn twee denkstappen vereist:

-    Stap 12: bepalen van de subcategorie binnen de categorie van A, L, I of E.
-     Stap 13: toekennen van Identificatiecode s.

Stap  12:  bepalen van de subcategorie binnen de categorie van A,  L,  I of E

In het conceptuele model worden op niveau 4 de veranderende voorraadgrootheden
A, L, I en E nader gespecificeerd door aan te geven welke categorie binnen die
voorraadgrootheid verandert. Op niveau 5 van het conceptuele model daalt men nog
verder af door per veranderende categorie van A, L, I of E aan te geven welke
subcategorie verandert. Bijvoorbeeld: de veranderende voorraadgrootheid is Assets
(zie niveau 0), de categorie die binnen de voorraadgrootheid verandert is Debiteuren
(zie niveau 4) en de subcategorie die verandert, is Debiteur Jansen (zie niveau 5).
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Er is een mogelijkheid niveau 4 en niveau 5 te integreren door de subcategorieen
van niveau 5 reeds op niveau 4 op te nemen als categorie. Hierdoor zal op niveau 4
het aantal categoriean heel groot worden. Bijvoorbeeld door in plaats van Debiteuren
alle mogelijke individuele debiteuren als aparte categorie op te nemen. Er is hier
gekozen voor een diepgang op niveau 4 die juist voldoende is om de
(geaggregeerde) informatie te leveren die vereist wordt door de wet- en regelgeving
voor de financi6le berichtgeving. Daarom wordt de boomstructuur op niveau 5 verder
uitgewerkt. In de praktijk is niveau 5 van groot belang. Niveau 5 levert informatie die
vereist is voor de operationele bedrijfsvoering naar analogie van het gebruik van de
traditionele subgrootboeken bijvoorbeeld de debiteuren- of crediteurenadministratie.
Op dit niveau is kennis en begrip vereist van de vergelijkingen uit het conceptuele
model en op welke manier de subcategoriedn van de voorraadgrootheden goed en
zinvol kunnen worden aangemaakt en gecodeerd Weclaratieve kennis).
In blok 12 zijn in het verkoopvoorbeeld de subcategoriedn aangegeven.

Blok 12 (vervolg voorbeeld)
Per transactie zijn de subcategoriean bepaald op grond van de veranderende
categoriean binnen de voorraadgrootheid:
•   Transactie 1) Binnen debiteuren wordt gaat het om debiteur Y, en binnen Omzet

gaat het om opbrengst verkopen product Z.
•  Transactie 2) Binnen de leveringsplicht gaat het om nog te leveren producten Z

en binnen Kostprijs verkopen gaat het om de inkoopwaarde van producten Z.
•  Transactie 3) Binnen debiteuren gaat het om debiteur Y en binnen te betalen

BTW gaat het bijvoorbeeld om  19%  BTW op verkopen.

Stap  13: toekennen van  identificatiecode  s

De identificatiecode s (Ic s) is bedoeld om de subcategorie binnen de categorie van
de voorraadgrootheid A, L, I of E aan te geven. ledere, veranderende subcategorie
wordt aangeduid met Ic s.
In   blok   13   van het voorbeeld   van de verkooptransactie is aangegeven   hoe   de
veranderende subcategoriean worden aangeduid met Ic s.

Blok 13 (vervolg voorbeeld)
Per transactie is de Ic s bepaald op grond van de combinatie van veranderende
subcategoriean.
•    Transactie 1) debiteur Y wordt aangegeven  met Ic s = 23 en opbrengst verkopen

product Z => Ic s = 4.
•  Transactie 2) leveringsplicht producten Z wordt aangegeven met Ic s=7 e n

inkoopwaarde van producten Z => Ic s = 4.
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•    Transactie 3) debiteur Y wordt aangegeven  met  Ic  s  =  23 (zie transactie  1)  en
19% BTW op verkopen => Ic s = 3.

Dit niveau levert veel praktische operationele informatie, zoals openstaande posten
per debiteur, de omzet per product, de brutomarge per product etc.
Deze informatie is bij een database toepassing met behulp van queries te
achterhalen. Voor deze operationele informatie hoeven de veranderingen in de
voorraadgrootheden per categorie of subcategorie niet te worden gesommeerd. De
vergelijkingen uit het conceptuele model zijn er daarom voor het opstellen van de
balans en de winst- en verliesrekening, zoals op niveau 4 is aangegeven. De output
op dit niveau en het volgende niveau is meer intern gericht en bedoeld voor het
management. De output informatie wordt gebruikt voor het nemen van beslissingen
en het bijsturen van de bedrijfsprocessen. De subcategoriedn binnen E en I zijn te
gebruiken voor het voeren van een bedrijfsadministratie, waarbij alle kosten en
opbrengsten kunnen worden toegerekend aan bijvoorbeeld kostenplaatsen.
Op dit niveau is kennis vereist van het zinvol en logisch indelen van de subgroepen
en het vertalen van de outputwens naar deze indeling (declaratieve kennis).

3.3.8 Niveau 6

Stap  14: toevoegen  van  hoeveelheidselement

Op niveau 6 in het conceptuele model wordt het transactiebedrag steeds gesplitst in
een hoeveelheids- en een prijselement. Dit niveau is eigenlijk een onmiddellijke
detaillering van niveau  1. Op niveau  1  wordt het transactiebedrag ingevoerd. Niveau
6 is een uitsplitsing van dit transactiebedrag in een hoeveelheids- en een
prijselement. In het cognitieve model kan op dit niveau het hoeveelheidselement
worden toegevoegd. Wanneer de gebruiker informatie wil op grond van
hoeveelheden, kan hij bij de invoer van zijn gegevens indien mogelijk en gewenst het
transactiebedrag splitsen in een hoeveelheids- en een prijselement.  In het schema is

aangegeven dat bij stap 5 de kwantificering van de transactie plaatsvindt. Bij deze
stap wordt het transactiebedrag ingegeven. De gebruiker kan nu dus bij deze stap 5
de hoeveelheid en de prijs invoeren. In hoofdstuk 2 bij het conceptuele model is
gekozen deze splitsing bij iedere transactie te laten plaatsvinden in verband met de
gestructureerdheid van het model en de weergave in vergelijkingen. Dit cognitieve
model geeft de denkstappen aan die genomen moeten worden ter oplossing van een
concreet boekhoudprobleem. Omdat dit probleem vaak een concrete

transactiebeschrijving is, zal ook de oplossing concreet zijn en daardoor is het
splitsen van monetaire bedragen in dit cognitieve model niet zinvol. Bij deze
monetaire bedragen kan men volstaan met het ingevoerde transactiebedrag.
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Door de splitsing van het transactiebedrag in hoeveelheids- en prijselement is extra
output mogelijk, namelijk allerlei kwantitatieve output. Bijvoorbeeld met betrekking tot
de voorraad handelsgoederen. Bovendien, zoals op niveau 1 reeds is beschreven, is
deze splitsing ook belangrijk indien de registratie- en waarderingsgrondslag niet
gelijk zijn. Voor de voorraad handelsgoederen kan men bijvoorbeeld werken met een
vaste prijs die in het systeem is opgenomen. Daarnaast is het mogelijk
voorraadmutaties bij te houden en in combinatie met de transactiedata is de
doorloopsnelheid van de goederen te bepalen. Deze extra kwantitatieve output is als
management informatie van belang.

In blok 14 kan in het voorbeeld van de verkooptransactie goed worden aangegeven
op welke manier en wanneer de splitsing zinvol plaats kan vinden.

Blok 14 (vervolg voorbeeld)
•    Transactie 1) Transactiebedrag  = € 160.000,-. Dit transactiebedrag wordt  nu

gesplitst in:
- hoeveelheidselement 800 stuks;
- prijselement € 200,- (verkoopprijs) per stuk.

• Transactie 2) Transactiebedrag = € 140.000,- Dit transactiebedrag wordt nu
geplitst in:

- hoeveelheidselement 800 stuks;
- prijselement € 175,- (inkoopprijs) per stuk.

•  Transactie 3) Transactiebedrag = € 30.400,-. Aangezien het hier gaat om een
schuld op korte termijn, is het niet zo zinvol dit transactiebedrag te splitsen in een
hoeveelheids- en prijselement.

Wanneer nog eventuele volgende niveaus zouden worden onderscheiden, zouden
deze niveaus nog dieper en scherper ingaan op het leveren van management
informatie. Op de meer abstracte niveaus is het conceptuele model daarom gericht
op het leveren van externe informatie en naarmate men verder afdaalt in de niveaus
richt het model zich steeds meer op de interne informatieverschaffing.

3.4 Conclusie

Het in hoofdstuk 2 geformuleerde conceptuele model is een compact in
vergelijkingen beschreven geTntegreerd boekhoudmodel dat het traject weergeeft
van de input van transactiegegevens tot de output van informatie in de vorm van een
winst- en verliesrekening. Dit beschreven conceptuele model kan ook als basis voor
het onderwijs dienen om de discrepantie tussen de huidige boekhoudliteratuur en de
boekhoudpraktijk op te heffen. Voor een student is het conceptueel model, dat start
op een zeer abstract niveau, niet onmiddellijk toe te passen bij praktische
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vraagstukken, maar geeft wei het gewenste inzicht op een beknopte wijze. In dit
hoofdstuk is een aanzet gegeven hoe het in hoofdstuk 2 geformuleerde model
gehanteerd kan worden in het onderwijs. Voor toepassing van het conceptuele model
bij een concrete transactie, met andere woorden bij het vastleggen van de
consequenties van een transactie, zou de gebruiker van het conceptuele model een
soort "handleiding" nodig hebben. Deze "handleiding" is vastgelegd in het cognitieve
model. Dit cognitieve model bevat, bij het toepassen van het conceptuele model tot
en met niveau 6 veertien denkstappen (met uitzondering  van  stap  11 "de output
stap"). Deze denkstappen zijn opgenomen in het schema en beschreven in het
cognitieve model. Met behulp van deze denkstappen is het voor de gebruiker
eenvoudig om het conceptuele model op een vraagstuk of concrete transactie toe te
passen. Om de denkstappen te concretiseren is gebruik gemaakt van een
toelichtend voorbeeld van een verkooptransactie. De denkstappen doorlopen de
verschillende abstractieniveaus van het conceptuele model. De meeste denkstappen
per niveau zijn te vinden bij niveau 0. Dit is gemakkelijk te verklaren, niveau 0
beschrijft de werking van het boekhoudmodel. Na niveau 0 worden bij de volgende
denkstappen met name inputelementen beschreven en de consequenties voor het
model  die deze elementen  met zich meebrengen. Op niveau 4 wordt onder stap  11
output gegenereerd. Hier is voor gekozen, omdat niveau 4 output kan leveren in de
vorm van een balans en winst- en verliesrekening die voldoet aan wet- en
regelgeving. Op de andere niveaus (1 tot en met 6) is natuurlijk ook output mogelijk.
Op de niveaus 1 tot en met 3 is deze output nog abstract in vergelijking tot de
transactiebeschrijving. Op de niveaus 5 en 6 is extra output mogelijk naast de output
van niveau 4 in de vorm van informatie uit de subcategoriean respectievelijk
kwantitatieve output. Deze "output stappen" zijn niet in het model opgenomen, maar
kunnen desgewenst altijd "gezet" worden.
Bij de verschillende denkstappen is steeds aangegeven welk soort kennis vereist is
bij het nemen van deze denkstap en welke kennis de gebruiker kan verwerven bij
toepassing van het model. Vaak is declaratieve kennis vereist, dit is kennis van o.a.
accounting principes, waarderingsgrondslagen, wijze van codering,

bedrijfseconomische begrippen en kennis van de situatie waarin de organisatie zich
bevindt. Naast deze declaratieve kennis, wordt met het cognitieve model procedurele
kennis opgedaan. Procedurele kennis leidt tot een effectieve oplossing van het
probleem. Het sommeren van de mutaties in de vergelijkingen van het conceptuele
model en het uitvoeren van controleberekeningen behoren tot dit soort kennis. Juist
door het doorlopen van het denkstappen-schema wordt procedurele kennis
opgedaan, omdat het toepassen van het denkstappen-schema leidt tot een effectieve
oplossing van het boekhoudprobleem. Het cognitief model geeft immers de
oplossingsroute aan om tot de uitwerking van het probleem te komen. Wanneer het
cognitief model goed wordt begrepen en zelfstandig kan worden toegepast, waarbij
de gebruiker zelf de planning van de oplossingsroute kan maken, is er sprake van
strategische kennis, die met het model is verworven.
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Dit cognitieve model vormt een aanzet voor gebruik in het onderwijs. In deze
hoedanigheid is het nog niet geschikt voor gebruik omdat onderwijskundige aspecten
hiervoor ontbreken. Het is interessant om te onderzoeken of dit cognitieve model in
de onderwijspraktijk leidt tot betere resultaten; of studenten minder tijd nodig hebben
om zich de werking van het boekhoudmodel eigen te maken en of er meer begrip en
vaardigheid is bij de student bij het oplossen van vraagstukken met behulp van het
conceptuele model in combinatie met het cognitieve model.
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4.       HET TECHNISCHE MODEL

4.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt het in hoofdstuk 2 ontwikkelde conceptuele model uitgewerkt
tot een werkend boekhoudsysteem met behulp van een relationele database
structuur. In het vervolg wordt deze technische uitwerking het technisch model

genoemd. Het technisch model is ontwikkeld op grond van de vergelijkingen uit het
conceptuele model. Ook de abstractieniveaus 0 tot en met 6 zijn in de opbouw van
het technisch model opgenomen. Gekozen is voor het hanteren van een relationele
database vanwege de gedegen theoretische grondslag van het relationele model.
Hierdoor is het in het relationele model veel gemakkelijker te abstraheren van
technische eisen dan in bijvoorbeeld het objectgeorienteerde model. Bovendien

maken op dit moment in de praktijk gehanteerde boekhoudpakketten alle gebruik van
een relationele database (zie ook hoofdstuk 5). Hoewel er inmiddels veel
theoretische literatuur is op het gebied van Object Oriented databases (Date en
Darwen, 1998, Bruegge en Dutoit, 2000) worden dergelijke databases in de praktijk
nog niet echt gebruikt. Bij de beschrijving van het technisch model wordt gebruik
gemaakt van het database programma Ms Access. Bij de ontwikkeling van dit
technisch model is geen rekening gehouden met de technische eisen die in de

praktijk aan het systeem gesteld worden, zoals snelheid van het systeem en
efficiency en effectiviteit van de gegevensopslag. Bovendien wordt ook
geabstraheerd van organisatorische eisen die in de praktijk gelden, zoals

toegangscontrole, decentrale of centrale invoer en schermopbouw.
Dit hoofdstuk is als volgt ingedeeld: in iedere paragraaf (4.2 tot en met 4.8) wordt het
technische model besproken op een abstractieniveau zoals ook gehanteerd in beide

voorgaande modellen. Het technisch model wordt toegelicht met behulp van het
opgezette boekhoudprogramma met MS Access. Met behulp van dit (relationele)
database programma worden gegevens in tabellen vastgelegd en worden met
behulp van SQL (Structured Query Language) bewerkingen uitgevoerd. Tevens
wordt in dit hoofdstuk het voorbeeld van de verkooptransactie uit hoofdstuk 3

meegenomen in de uitwerking van het technisch model in Ms Access.

In paragraaf 4.9 volgen de conclusies.

4.2 Niveau 0

Niveau 0 is in het conceptuele model als meest elementair niveau beschreven in

vergelijking (20) uit hoofdstuk 2. Deze vergelijking geeft aan dat er veranderingen in
de voorraadgrootheden mogelijk zijn als gevolg van transacties. Als gevolg van
iedere transactie treden twee veranderingen op in de vergelijking. Daarom zijn er
zestien combinaties van reacties in de voorraadgrootheden mogelijk. Deze zestien

73



reacties zijn reeds in het conceptuele model in tabel 1 weergegeven waarbij ieder
reactiepatroon gecodeerd werd met behulp van een transactiecode (Tc). In het
technisch model leidt uitwerking van deze Tc's met bijbehorende reacties tot een
relationele tabel, die hier naar analogie van het conceptuele model "Reactietabel" is
genoemd. Deze "Reactietabel" is weergegeven in tabel 4.1:

Tabel 4.1: Reactietabel

Tc |AVoorraadgrootheid
1                  Assets+
1                   Assets-
2                  Assets+
2               Liabilities+

1
3 Assets+

1 3 Income+

4 Assets+

4 Expenses-

5                      Assets-
5               Liabilities-
6                  Assets-
6                Income-
7                      Assets-
7         Expenses+
8                    Liabilities+
8               Liabilities-
9                  Liabilities+
9                  Income-
10                     Liabilities+
10        Expenses+
11                              Liabilities-

11                   Income+
12                             Liabilities-

12         Expenses-
13                 Income+
13                 Income-
14                   Income+
14        Expenses+

15                 Income-
15         Expenses-
16        Expenses+
16         Expenses-
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Tabel 4.1 bevat voor iedere Tc twee rijen, voor iedere mogelijke reactie van de
transactie een rij. Op deze tabel is controle mogelijk: zo mogen er voor iedere
transactiecode slechts twee rijen zijn.
Op niveau 0 wordt van de transactie alleen de Tc bepaald. In hoofdstuk 3 is het
voorbeeld gegeven van een verkooptransactie. Deze verkooptransactie was een
samengestelde transactie die gesplitst werd in drie transacties met verschillende
reacties en dus verschillende transactiecodes. Deze transactiecodes, op dit niveau
nog de enige gegevens over de transacties, worden vastgelegd in een tabel, hier
"Transactietabel" genoemd, die op niveau 0 nog slechts aan kolom kent, de
transactiecode Tc, zie hiervoor tabel 4.2.

Tabel 4.2: Transactietabel op niveau 0 voor het voorbeeld

 

Tc  
3

1

10

I

2

De reacties van de voorraadgrootheden gelden als output. Deze reacties staan in
Reactietabel (zie tabel 4.1) als Assets+ en Assets- etc.. Met behulp van een andere
tabel, hier "Teken" genoemd, kunnen de toe- en afnamen van voorraadgrootheden
gesaldeerd worden. De Teken tabel is een hulp tabel ten behoeve van de later te
verkrijgen output, zie hiervoor tabel 4.3:

Tabel 4.3: Teken
 Avoorraadgrootheid Plusmin Saldo

1

Assets- -1         Assets
Assets+ 1          Assets

Expenses- -1   Expenses

Expenses+ 1    Expenses
Income- -1         Income
Income+ 1         Income

Liabilities- -1 Liabilities
Liabilities+ 1        Liabilities

De output van niveau 0 is geen zelfstandige output, met andere woorden met deze
output is geen balans of winst- en verliesrekening op te stellen. De verkregen output
vormt de basis voor de volgende niveaus. In een query Mutaties_niveau_0 zijn de
reacties behorend bij de input van de Tc's uit tabel 4.2. gegeven. In query 4.1 is
aangegeven op welke manier deze query is geformuleerd en in tabel 4.4 wordt de
output van deze query getoond.
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Query 4.1: Mutaties niveau 0 in SQL
SELECT Reactietabel.Tc,
Reactietabel.AVoorraadgrootheid
FROM Transactietabel, Reactietabel, Teken
WHERE Transactietabel.Tc=Reactietabel.Tc AND
Reactietabel.M/oorraadgrootheid=
Teken.Avoorraadgrootheid
GROUP BY Reactietabel.Tc,
Reactietabel.AVoorraadgrootheid;

Tabel 4.4 Output van query Mutaties_niveau_0
Tc AVoorraadgrootheidl
2              Assets+
2 Liabilities+ 1
3               Assets+
3               Income+
10      Expenses+
10                         Liabilities+

Dit niveau geeft de werking van het systeem weer en is als zodanig van belang voor
alle volgende niveaus. Ook met behulp van de tabeilen op de volgende niveaus
kunnen de queries steeds worden uitgevoerd. Dus de mutaties op niveau 0 kunnen
ook worden bepaald met de tabellen van niveau 1,2 etc..

4.3 Niveau 1

Op niveau 1 geldt als bijkomend input element het transactiebedrag. Vergelijking (22)
uit het conceptuele model beschrijft dit niveau.
Van de transacties wordt nu naast de Tc ook het transactiebedrag ingegeven.  Deze
extra input wordt in het technisch model vastgelegd in de Transactietabel (tabel 4.2).
Deze tabel wordt op niveau 1 dus uitgebreid met een extra kolom, het
transactiebedrag. Dit wordt weergegeven in tabel 4.5.

Tabel 4.5: Transactietabel op niveau 1 voor het voorbeeld
Tc Bedrag
3         160000

10        140000

2         30400

Met behulp van de transactiegegevens uit tabel 4.5 uit de Reactietabel (tabel 4.1) is
het mogelijk de omvang van de veranderingen in de voorraadgrootheden te bepalen.
In query 4.2 wordt dit beschreven.
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Query 4.2 Mutaties niveau 1 in SQL.
SELECT Reactietabel.AVoorraadgrootheid, Sum(Bedrag*Plusmin) AS
Totaal
FROM Transactietabel, Reactietabel, Teken
WHERE Transactietabel.Tc=Reactietabel.Tc AND

1

Reactietabel.AVoorraadgrootheid=Teken.8\/oorraadgrootheid
GROUP BY Reactietabel.Tc, Reactietabel.AVoorraadgrootheid;

De output van query 4.2 is in tabel 4.6 weergegeven.

Tabel 4.6: Output Mutaties niveau 1

AVoorraadgrootheid Totaal
Assets+ 30400

Liabilities+ 30400

Assets+ 160000

Income+ 160000

Expenses+ 140000

Liab)lities+ 140000

Vervolgens zijn de veranderingen per voorraadgrootheid nog gesaldeerd in query
4.3.

Query 4.3: Totale mutaties niveau 1 in SQL
SELECT Teken.Saldo, Sum(Bedrag*Plusmin) AS Totaal
FROM Transactietabel, Reactietabel, Teken
WHERE Transactietabel.Tc=Reactietabel.Tc AND
Reactietabel.AVoorraadgrootheid = Teken.AVoorraadgrootheid
GROUP BY Teken.Saldo;

Tabel 4.7: Output Totale Mutaties niveau 1 voor het voorbeeld

Saldo Totaal
Assets 190400

Expenses 140000

Income 160000

Liabilities 170400

Het is mogelijk allerlei andere overzichten te maken met behulp van de tabellen
Reactietabel en Transactietabel (niveau 1) en de bovenstaande queries. Bijvoorbeeld
de balans en winst- en verliesrekening na de drie transacties uit het
verkoopvoorbeeld. Omdat de transacties niet genummerd zijn of er geen
transactiedatum is ingegeven kunnen nog geen periode-overzichten worden
opgesteld. Bovendien bevat de balans en de winst- en verliesrekening ieder slechts
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drie posten. Voor de balans zijn dat Assets en Liabilities en als saldo van deze twee
voorraadgrootheden kan Equity worden bepaald. Voor de winst- en verliesrekening
zijn dat Income, Expenses en als saldo van deze twee voorrraadgrootheden kan
Profit worden bepaald. Omdat deze overzichten op dit niveau weinig informatie
geven worden de queries ter opstelling van deze overzichten hier niet weergegeven.

4.4 Niveau 2

Dit niveau is beschreven in vergelijking (25) in het conceptuele model. Dit niveau is
een  uitbreiding ten opzichte van niveau 1, doordat naast de transactiecode en  het
transactiebedrag ook het transactienummer als input geldt. Door het ingeven van een
uniek transactienummer kan de transactie worden geidentificeerd en is er een
controlespoor mogelijk naar de individuele transactie, hetgeen tot en met niveau 1
niet mogelijk was. De Transactietabel tabel wordt op niveau 2 uitgebreid met het
transactienummer (zie tabel 4.8) en luidt dan:

Tabel 4.8: Transactietabel op niveau 2 voor het voorbeeld

Nummer Tc I Bedrag <
1        3       160000

2        10       140000   :
3        2       30400   4

De volgorde van de inputkenmerken over de kolommen heeft geen betekenis. WeI is
aan iedere transactie nu ook een uniek nummer toegekend. In het verkoopvoorbeeld
is gekozen voor een opvolgend nummer, hetgeen hier is overgenomen.
In query 4.4 Mutaties_niveau_2 worden de Transactietabel (zie tabel 4.8) en de
Reactietabel (tabel 4.1) gecombineerd en met behulp van de Tekentabel wordt de
output op dit niveau geleverd.

Query 4.4: Mutaties niveau 2 in SQL
SELECT Transactietabel.Nummer, Transactietabel.Tc,
Reactietabel.M/oorraadgrootheid,
Sum(Bedrag*Plusmin) AS Totaal
FROM Transactietabel, Reactietabel, Teken
WHERE Transactietabel.Tc=Reactietabel.Tc AND
Reactietabel.&\/oorraadgrootheid=Teken.AVoorraadgrootheid
GROUP BY Transactietabel.Nummer, Transactietabel.Tc,
Reactietabel.AVoorraadgrootheid;

De output die query 4.4 levert wordt weergegeven in tabel 4.9.
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Tabel 4.9: Output query Mutaties niveau 2

 
Numner Tc AVoorraadgrootheid Totaal   

1                 3 Assets+ 160000

1 3 Income+ 160000

2        10 Expenses+ 140000

2           10 Liabilities+ 140000

3                2 Assets+ 30400

3                2 Liabilities+ 30400

De extra output mogelijkheid ten opzichte van niveau 1 ligt op het gebied van de
transactienummering. Het is nu bijvoorbeeld mogelijk, de winst uitgedrukt in Income

en Expenses te bepalen over een bepaald aantal transacties. Aangezien in het
verkoopvoorbeeld slechts drie transacties bestaan, is in query 4.5 aangegeven op
welke manier de mutaties in Income en Expenses over transactie 1 tot en met 2 is te
bepalen. Aangezien deze output geen praktische waarde heeft, zal verder geen
aandacht aan deze output mogelijkheden op dit niveau worden geschonken.

Query 4.5: Mutaties in Expenses en Income niveau 2 in SQL
SELECT Transactietabel.Nummer, Teken.Saldo, Sum(Bedrag*Plusmin) AS Totaal
FROM Transactietabel, Reactietabel, Teken
WHERE Transactietabel.Tc=Reactietabel.Tc AND
Reactietabel.A\/oorraadgrootheid=Teken.AVoorraadgrootheid
AND Transactietabel.Nummer<2
AND (Teken.Saldo="Expenses" OR Teken.Saldo="Income")
GROUP BY Transactietabel.Nummer, Teken.Saldo

De output van query 4.5 is weergegeven in tabel 4.10.

Tabel 4.10: Output query Mutaties in Expenses en Income niveau 2

 Nummer | Saldo Totaal
1 Income 160000

2     Expenses     140000

De extra output ten opzichte van niveau 1 is op dit niveau het kunnen terugzoeken
van een individuele transactie en het opstellen van een overzicht van veranderingen
van voorraadgrootheden over een gewenst aantal transacties. Deze laatste

outputmogelijkheid heeft praktisch nog weinig betekenis en zal worden op niveau 3

overgenomen door het tijdselement. Er zal daarom op dit niveau niet verder op de
outputmogelijkheden worden ingegaan.
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4.5 Niveau 3

Op dit niveau wordt, ten opzichte van niveau 2, aan iedere transactie als extra input-
element een transactiedatum toegevoegd. In de Transactietabel tabel wordt op dit
niveau de transactiedatum daarom als extra element opgenomen.

Tabel 4.11: Transactietabel op niveau 3 voor het voorbeeld
Nummer Datum Tc Bedrag

1

1 12-2-03 3 160000

2 12-2-03 10 140000
3 12-2-03 2 30400

De volgorde van de kolommen in tabel 4.11 is willekeurig gekozen. De volgorde van
de kolommen is niet belangrijk voor de verdere werking van het technisch model. De
extra outputmogelijkheden die ontstaan door het toevoegen van een datum kunnen
als volgt worden gegeven. Er kunnen mutaties van voorraadgrootheden op of over
verschillende tijdstippen worden gegeven. Daardoor wordt het ook mogelijk een
balans op te stellen op een bepaald tijdstip en een winst- en verliesrekening over een
bepaalde periode.
Om dit te bereiken moet voor de balans de periode [0,Te] als criteria bij de query
worden aangegeven en voor de winst- en verliesrekening de gewenste periode [Tb,
Te). In query 4.6 is aangegeven op welke manier de mutaties in de
voorraadgrootheden op een bepaalde datum kunnen worden weergegeven.

Query 4.6 Mutaties niveau 3 in SQL
SELECT Datum, Nummer, Transactietabel.Tc,
Reactietabel.AVoorraadgrootheid,
Sum(Bedrag*Plusmin) AS Totaal
FROM Transactietabel, Reactietabel, Teken
WHERE Transactietabel.Tc =Reactietabel.Tc AND
Reactietabel.Avoorraadgrootheid = Teken.A\/oorraadgrootheid
GROUP BY Datum, Nummer, Transactietabel.Tc,
Reactietabel.A\/oorraadgrootheid;

De output van query 4.6 is in tabel 4.12 weergegeven.
Op query 4.6 zijn vervolgens weer vele andere selectie-queries mogelijk. Met
selectie-queries wordt bedoeld dat uit de gegevens (zoals weergegeven onder tabel
4.12) allerlei selecties mogelijk zijn. Bijvoorbeeld alleen de mutaties in Assets en
Liabilities tot en met een bepaald gewenst tijdstip. In het verkoopvoorbeeld hebben
alle transacties dezelfde transactiedatum en is de output in dit voorbeeld niet te
onderscheiden door de transactiedatum.
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Tabel 4.12: Output van query Mutaties niveau 3

Datum Numme'r :ITc .AVoorraadgrootheid tiTotabl
12-2-03            1 3 Assets+ 160000

12-2-03         1 3 Income+ 160000

12-2-03 2 10 Expenses+ 140000

12-2-03 2 10 Liabilities+ 140000

12-2-03 3 2 Assets+ 30400

12-2-03         3 2 Liabilities+ 30400

Maar indien er transacties zijn met verschillende transactiedata is het mogelijk de
veranderingen luidende in transactiebedragen bij de voorraadgrootheden grootheid
per transactiedatum te selecteren. In query 4.6 kunnen dan voor de transactiedatum
criteria worden aangegeven met betrekking tot de gewenste transactiedata. Alleen
die transacties, waarvan de datum voldoet aan de criteria, worden meegenomen bij
de sommatie van de standen. Voor de berekening van de stand van Assets en
Liabilities zal als criterium normaliter alleen het eindtijdstip (Te) aangegeven en voor
Income en Expenses zowel het begin- (Tb) als het eindtijdstip (Te) (zie vergelijking

(31) uit hoofdstuk 2). De balans wordt namelijk opgesteld over de periode [O,Te) en
de winst- en verliesrekening over de periode [Tb, Te). Doordat Equity wordt berekend
op gewenst tijdstip Te, dus over de periode [0, Te) en Profit over de gewenste

periode [Tb,Te) geldt dat beide grootheden niet meer aan elkaar gelijk zijn.
Query 4.7 geeft de standen van de Assets en Liabilities voor de balans per 28-02-03.
Als criterium is bij query 4.6 dus aangegeven alle data kleiner dan 01-03-03 en voor
de gewenste posten is als criterium aangegeven Assets of Liabilities. De output van
query 4.7 is af te lezen in tabel 4.13.

Query 4.7: Assets en Liabilities tot 01-03-03
SELECT Datum, A\/oorraadgrootheid, Sum(Totaal) AS SomVanTotaal

FROM Mutaties_niveau_3
WHERE Datum<#3/01/2003# AND
(AVoorraadgrootheid="Assets+" OR A\/oorraadgrootheid="Liabilities+" OR
AVoorraadgrootheid="Assets-" OR AVoorraadgrootheid="Liabilities-")
GROUP BY Datum, AVoorraadgrootheid;

Tabel 4.13: Output van Query 4.7
Datum     AVoorraadgrootheid       SomVanTotaal
12-2-03 Assets+ 190400

12-2-03 Liabilities+ 170400

Op dezelfde wijze als query 4.7 kan een query gemaakt worden ter bepaling van de
mutaties in Expenses en Income over een gewenste periode. Deze periode moet dan
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weer als criterium worden aangegeven bij de transactiedatum en de post Expenses
en Income als criteria bij Account. De bedragen die behoren bij deze
voorraadgrootheden muterend op de gewenste transactiedata worden vervolgens
gesommeerd.
Hoewel het tijdselement is opgenomen, is de output nog steeds erg abstract. De
balans en winst- en verliesrekening bevatten nog steeds ieder slechts 3 posten
waarbij 1 post salderend wordt bepaald. Op niveau 4 worden deze posten opgesplitst
in verschillende categorieen waardoor de output meer gedetailleerd wordt.

4.6 Niveau 4

Het nieuwe element op niveau 4 ten opzichte van niveau 3, is dat op dit niveau een
verdere detaillering plaats vindt van de veranderende voorraadgrootheden A, L, I of
E. Daarom wordt op dit niveau als extra element per veranderende
voorraadgrootheid een identificatiecode j ingegeven, die samen met de
transactiecode aangeeft welke categorie binnen Assets, Liabilities, Income of
Expenses verandert. Dit is beschreven in vergelijking (35) in het conceptuele model.
ledere voorraadgrootheid wordt onderverdeeld in een aantal categoriean (dit aantal
wordt in vergelijking (35) aangegeven met een m). Stel er worden per
voorraadgrootheid 5 cates}orieen gehanteerd, dan geldt m = 5. Bijvoorbeeld de
voorraadgrootheid Assets wordt onderverdeeld in Asset 1, Asset 2. . . Asset  5.  De
combinatie van Transactiecode en Identificatiecode geeft nu aan om welke reactie
van voorraadgrootheden het gaat en binnen die voorraadgrootheden om welke
categorieen het gaat. Transactiecode 1 in combinatie met de identificatiecodes jl = 2
en j2 = 4, geeft bijvoorbeeld aan dat Asset 2 toeneemt en Asset 4 afneemt
(Transactiecode 1 is opgenomen in tabel 4.1 Reactietabel).
Doordat de voorraadgrootheden worden onderverdeeld in verschillende categoriean
moet in een nieuwe tabel deze categoriean met bijbehorende identificatiecode j
worden vastgelegd. Dit gebeurt in tabel 4.14 CategorieOn.
In tabel 4.14 is bij de iedere voorraadgrootheid een aantal categorieen aangemaakt.
Deze categoriedn worden benoemd met identificatiecode j, dit is in tabel 4.14
aangegeven met "Ic_i" (binnen Ms Access wordt Ic j aangegeven met een
underscore, dit heeft geen verdere betekenis). Hoewel bij het conceptuele model het
aantal categorieen per voorraadgrootheid op grond van de wiskundige notatie gelijk
is verondersteld, geldt dit niet voor het cognitieve en technische model. Zoals reeds
in het cognitieve model is aangegeven, kunnen de categoriean binnen de
voorraadgrootheden worden bepaald op grond van de wet- en regelgeving met
betrekking tot de financiale berichtgeving. In het conceptuele model is verondersteld
dat alle ingevoerde gegevens vastgehouden zouden worden. Uit de wiskundige
notatie blijkt niet direct dat de input ook bewaard wordt. In dit technische model
waarin gebruik gemaakt wordt van een database, wordt heel duidelijk op welke
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manier de inputgegevens worden vastgehouden en hoe deze input met behulp van
queries leidt tot output.

Tabel 4.14: Categorieen
Voorraadgrootheid 'CJ Categorie

Assets                         1                    Gebouwen
Assets 2 Voorraden
Assets 3 Debiteuren
Assets                         4                         Kas

Expenses                     1 Kostprijs verkopen
Expenses 2 Afschrijvingen
Expenses 3 Interestkosten
Expenses 4 Belastingen
Expenses 5 Overige kosten
Income                   1                  Omzet
Income 2 Interestopbrengsten
Income 3 Overige opbrengsten

Liabilities                   1              Obligatielening
Liabilities 2 Hypotheekschuld
Liabilities 3 Crediteuren
Liabilities                     4 Te betalen BTW
Liabilities 5 Afleververplichtingen

Bij het ingeven van de transactiegegevens moeten nu ook de identificatiecodes Ic jl
en Ic j2 worden ingegeven. Dit gebeurt in de Transactietabel op niveau 4. Op dit
niveau ziet deze tabel er dan als volgt uit:

Tabel 4.15: Transactietabel op niveau 4
Nummer Datum Tc Bedrag Ic_il Ic_ j2

1 12-2-03 3 160000      3        1

2 12-2-03 10 140000      5        1

3 12-2-03 2 30400       3         4

Als nieuwe input elementen zijn op dit niveau Ic_11 en Ic_12 ingegeven. De
underscore in de aanduiding Ic_11 of Ic_12 is een schrijfwijze voor de datatoepassing
en heeft geen verdere betekenis.
De systematiek van het model brengt met zich mee dat een volgorde worden
aangehouden bij de toekenning van identificatiecodes j. Afhankelijk van de volgorde
in de formulering van de twee reacties, die achter de transactiecode (Tc) schuil gaan,
wordt bij iedere reactie een Ic jl respectievelijk Ic j2 aangegeven. In de Reactietabel
gebeurt het aangeven van de volgorde door middel van het toevoegen van de kolom
"Volgorde"
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Tabel 4.1 die de Reactietabel toont op niveau nul, wordt op dit niveau daarom
uitgebreid met een extra kolom "Volgorde" waarin de volgorde van de reacties is
vastgelegd en genummerd. Tabel 4.16 laat de op dit niveau uitgebreide Reactietabel
zien:

Tabel 4.16: Reactietabel op niveau 4
Tc |AVoorraadgrootheid Volgorde
1                   Assets+                   1

1 1 Assets-                  2

2                  Assets+                   1
2 Liabilities+ 2
3 Assets+                   1

3                  Income+                  2
4                  Assets+                   1
4              Expenses-              2
5                   Assets-                    1
5                 Liabilities-                 2
6                   Assets-                    1
6                     Income-                     2
7                   Assets-                    1
7        Expenses+        2
8 Liabilities+ 1

8 Liabilities- 2

9                Liabilities+                 1
9                     Income-                     2
10                 Liabilities+                   1
10 Expenses+ 2

11 Liabilities- 1

11 Income+ 2

12                Liabilities-                 1
12 Expenses- 2

13                 Income+                   1
13                  Income-                   2
14                   Income+                     1
14 Expenses+ 2

15                 Income-                   1
15 Expenses- 2

16        Expenses+         1

16 Expenses-         2

Deze volgorde van de reacties is in tabel 4.16 met een 1 of 2 aangegeven in de
kolom Volgorde. Het aangegeven van deze volgorde is hier nodig omdat in het
conceptuele model gekozen is voor een boomstructuur. Binnen de vier
voorraadgrootheden A, L, I en E, kunnen categorieon j worden onderscheiden.
ledere voorraadgrootheid kent deze categorieen j. Bij het ingeven van
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transactiegegevens moet op niveau 4 worden aangegeven welke categoriean er
veranderen binnen A, L, I en E.
In tabel 4.14 Categoriean kan worden afgelezen wat de naam is van de
veranderende categorie behorend bij Ic jl of Ic j2. Bij het verkoopvoorbeeld bij Tc =3
verandert binnen Assets+ de categorie 3 (in tabel 4.14 is te lezen dat het gaat om
Debiteuren) en binnen Income+ categorie 1, dat volgens tabel 4.14 de Omzet is.

In query 4.8 is aangegeven op welke manier de mutaties in deze categoriean tot
uitdrukking kunnen worden gebracht.

Query 4.8: Mutaties niveau 4 in SQL
SELECT Datum, Nummer, Transactietabel.Tc, Reactietabel.AVoorraadgrootheid,
Categorie, Bedrag
FROM Transactietabel, Reactietabel, Teken, Categorieen
WHERE Transactietabel.Tc=Reactietabel.Tc AND
Reactietabel.AVoorraadgrootheid=Teken.AVoorraadgrootheid AND
Categoriean.Voorraadgrootheid=Teken.Saldo AND
(Ic_j=Ic_jl AND Volgorde=1 OR
Ic_j=Ic_12 AND Volgorde=2)
GROUP BY Datum, Nummer, Transactietabel.Tc,
Reactietabel.AVoorraadgrootheid, Categorie, Bedrag, Ic_j;

In query 4.8 is aangegeven dat bij de veranderende reactie met volgorde
("Volgorde")  1  identificatiecode jl  (Ic jl) hoort uit tabel 4.15.  Op deze manier wordt
de volgorde van de veranderende voorraadgrootheden en de volgorde waarin de
categoriean worden genoemd afgestemd. De output van query 4.8 ziet er als volgt
Uit:

Tabel 4.17: Output van query 4.8
Datum Nummer'Tc AVoorraadgrootheid Categorie Bedrag
12-2-03        1 3 Assets+ Debiteuren 160000

12-2-03         1 3 Income+ Omzet 160000

12-2-03 2 10 Expenses+ Kostprijs verkopen 140000

12-2-03 2 10 Liabilities+ Afleververplichtingen 140000

12-2-03          3 2 Assets+ Debiteuren 30400

12-2-03 3 2 Liabilities+ Te betalen BTW 30400

Zoals ook al vermeld bij het conceptuele model en het cognitieve model is niveau 4
geschikt om output te leveren die kan voldoen aan de eisen die vanuit de wet- en
regelgeving aan de financidile overzichten worden gesteld. Ook in het cognitieve
model is op dit niveau een output-stap ingebouwd, die output levert die concreet
genoeg is ter oplossing van het boekhoudprobleem. Ook in dit technische model
wordt er voor gekozen naar analogie van beide voorgaande modellen op dit niveau
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output te generen. De output die op dit niveau kan worden geleverd is een balans
met daarop de verschillende categoriean van de voorraadgrootheden A en L en de
winst- en verliesrekeningen met de verschillende categorieen van de
voorraadgrootheden I en E.
In tabel 4.17 is per transactie aangegeven, de transactiedatum, het

transactienummer, de voorraadgrootheid, de categorie binnen de voorraadgrootheid
en het transactiebedrag. Voor het boekhoudmodel zijn dat de balans over de periode
[O,Te) en de winst- en verliesrekening over de periode [Tb, Te), waarbij er op de
overzichten ook de categoriean van voorraadgrootheden zijn af te lezen. De balans
kan worden opgesteld met behulp van query 4.9. Ten behoeve van het opstellen van
de balans op 28 februari 2003 is gebruik gemaakt van query 4.8 waarbij voor de
voorraadgrootheden als criteria zijn aangegeven Assets+ of Assets- en Liabilities+ of
Liabilities-. Tevens worden de categoriean geselecteerd en wordt het overzicht
gegroepeerd op basis van de voorraadgrootheid en de categorie. Vervolgens wordt
het transactiebedrag gesommeerd. Dit geeft een balansoverzicht, waaruit salderend
Equity nog moet worden bepaald. De output van query 4.9 is weergegeven in tabel
4.18.

Query 4.9: Balans per 28 februari 2003 op niveau 4 in SQL
SELECT AVoorraadgrootheid, Categorie, Sum(Bedrag) AS SomVanBedrag
FROM Mutaties_niveau_4
WHERE (AVoorraadgrootheid="Assets+" OR AVoorraadgrootheid="Assets-" OR
AVoorraadgrootheid="Liabilities+" OR AVoorraadgrootheid="Liabilities-") AND
Datum)<#3/1/2003#))
GROUP BY A\/oorraadgrootheid, Categorie, Datum;

Tabel: 4.18: Output Balans niveau 4

Voorraadgrootheid    « 'Categorie SomVanAmount 
Assets+ Debiteuren 190400

Liabilities+ Afleververplichtingen 140000

Liabilities+ Te betalen BTW 30400

Equity wordt bepaald door het totaal aan Assets te salderen met het totaal aan
Liabilites. Daarvoor moet eerst het totaal van Assets en het totaal van Liabilities
worden bepaald. Hierbij is het niet nodig dat men de categoriean blijft onderscheiden.
Het sommeren van Assets en Liabilities kan met behulp van een query gedaan
worden. Voor het totaal van Assets is dit gebeurd in query 4.10.

Op dezelfde wijze als query 4.10 kan een query worden gemaakt ter
berekening van het totaal aan Liabilities, waarbij dan als criteria bij de
voorraadgrootheid Liabilities+ of Liabilities- wordt aangegeven.
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Query 4.10: Assets niveau 4 in SQL
SELECT AVoorraadgrootheid, Categorie, Sum(Bedrag) AS SomVanBedrag
FROM Mutaties_niveau_4
WHERE (AVoorraadgrootheid="Assets+" OR A\/oorraadgrootheid="Assets-"
AND Datum)<#3/1/2003#
GROUP BY A\/oorraadgrootheid, Categorie, Datum;

Vervolgens kunnen met behulp van deze berekende totalen van Assets en
Liabilities de stand van Equity worden berekend op 28 februari 2003. Om de
omvang te bepalen kunnen de totalen van Assets en Liabilities worden
berekend zonder groepering. In query 4.11 is voor Liabilities om niveau 4
aangegeven op welke manier deze totalen kunnen worden berekend:

Query 4.11: Liabilities (zonder categorieen) niveau 4 in SQL
SELECT AVoorraadgrootheid, Sum(Bedrag) AS SomVanBedrag
FROM Mutaties_niveau_4
WHERE A\/oorraadgrootheid="Liabilities+" OR AVoorraadgrootheid="Liabilities-"
AND Datum<#3/1/2003#
GROUP BY A\/oorraadgrootheid, Datum;

De winst- en verliesrekening over de periode 1 tot en met 28 februari 2003  kan op
dezelfde manier worden opgesteld als de balans, alleen moet dan op query 4.8 bij de
gewenste periode [Tb, Te): [1-2-2003, 1-3-2003) worden aangegeven en bij de
gewenste voorraadgrootheden Expenses en Income. Dit gebeurt in query 4.12.
Vervolgens kan ook profit weer worden berekend als saldo van Income en Expenses.
Zie voor de formulering van de query ter bepaling van Income en Expenses query
4.10.

Query 4.12: Winst- en verliesrekening niveau 4 in SQL
SELECT AVoorraadgrootheid, Categorie, SUM(Bedrag) AS SomVanBedrag
FROM Mutaties_niveau_4
WHERE (AVoorraadgrootheid="Income+" OR A\/oorraadgrootheid="Income-" OR
AVoorraadgrootheid="Expenses+" OR A\/oorraadgrootheid="Expenses-") AND
Datum >=#02-01-2003# AND Datum<#03-01-2003#
GROUP BY AVoorraadgrootheid, Categorie;

De output van de winst- en verliesrekening wordt weergegeven in tabel 4.19.

Tabel 4.19: Output Winst- en verliesrekening niveau 4

 Woorraadgrootheidl Categorie 'i»Bedrag
Expenses+ Kostprijs verkopen 140000

Income+ Omzet 160000
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Op niveau 4 zijn bovendien nog veel andere outputoverzichten mogelijk, zoals

bijvoorbeeld mutaties in een bepaalde categorie voorraadgrootheid in een bepaalde
periode of het bepalen van de periodewinst uitgedrukt in categoriean Expenses en
Income. Met behulp van queries zijn al deze overzichten door de gebruiker zelf op te
stellen met behulp van de gegevens uit query 4.8.

4.7 Niveau 5

Op niveau 5 worden de categoriean van de voorraadgrootheden A, L, I en E verder

uitgesplitst in subcategoriean. Zo zijn er dan binnen de categorie Assets 1 weer
verschillende subcategoriean te onderscheiden zoals Assets 1 1, Assets   1 2,   etc.
Deze nadere detaillering wordt door middel van het ingeven van de identificatiecodes
s aangebracht. Tabel 4.14 Categoriean wordt uitgebreid voor deze subcategoriean.
In tabel 4.20 wordt duidelijk op welke manier deze uitbreiding is toegepast. Daarin is

per voorraadgrootheid aangegeven welke categoriean ervan bestaan. Deze
categorieon die in·het conceptuele model worden aangegeven met identificatiecode j
zijn hier met een nummer opgenomen onder de kolom "Ic_j". De naam van deze
categorie is in de kolom "Categorie" weergegeven. Per categorie zijn in veel gevallen
ook subcategorieen onderscheiden, die in het conceptuele model zijn aangegeven
met identificatiecode s en in tabel 4.20 onder de kolom "Ic_s" genummerd zijn. De
naam van de subcategorie staat onder de kolom "Subcategorie"
Niet voor alle categorieen zijn er subcategorieen aangemaakt. Bijvoorbeeld bij de
categorie Kas binnen de Assets is geen subcategorie aangemaakt. Bij het ingeven
van de transactiegegevens moet altijd een identificatiecode s worden ingegeven bij
de reeds gekozen categorie (aangegeven met identificatiecode j ("Ic_j")). Wanneer er
geen subcategoriedn zijn aangemaakt dient bij de transactiegegevens bij die
categorie voor de subcategorie identificatiecode s ("Ic_s") = 0 te worden ingevoerd,
anders wordt de ingevoerde reactie ook niet voor de categorie vermeld. Dat niet bij
alle categorieian subcategorieian zijn aangemaakt, heeft echter een pragmatische
achtergrond. In het conceptuele model is gekozen alle categorieen en
subcategoriean per voorraadgrootheid gelijk te houden. Dit heeft te maken met de
congruentie in het conceptuele model en de wiskundige vergelijkingen.

De transactiegegevens worden weer vastgelegd in de tabel Transactietabel. Op
niveau 5 wordt deze tabel daarom weer uitgebreid ten opzichte van tabel 4.15 op
niveau 4 met de identificatiecodes s, in tabel 4.21 aangegeven in de kolom "Ic_sl en
Ic_s2". Voor iedere categorie van voorraadgrootheden wordt, indien er
subcategoriean aangemaakt zijn, een subcategorie ingegeven.
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Tabel 4.20 Tabel Categoriean op niveau 5
Voorraadgrootheid lcJ ic-s Categorie Subcategorie

Assets 1 1 Gebouwen Gebouw Amsterdam

Assets 1 2 Gebouwen Gebouw Rotterdam

Assets 2 1 Voorraden Product W

Assets 2 2 Voorraden Product X

Assets 2 3 Voorraden Product Y

Assets 2 4 Voorraden Product Z

Assets 3 20 Debiteuren Debiteur A

Assets 3 23 Debiteuren Debiteur Y

Assets                 4                               Kas
Expenses 1 1 Kostprijs verkopen Product VV

Expenses 1 2 Kostprijs verkopen Product X

Expenses 1 3 Kostprijs verkopen Product Y

Expenses 1 4 Kostprijs verkopen Product Z

Expenses 2 1 Afschrijvingen Gebouwen

Expenses 2 2 Afschrijvingen Debiteuren

Expenses 3 1 I nterestkosten Interest obligatielening

Expenses 3 2 Interestkosten Hypotheeklening

Expenses 4 Belastingen
Expenses 5 Overige kosten

Income 1 1 Omzet Product W

Income 1 2 Omzet Product X

Income 1 3 Omzet Product Y

Income 1 4 Omzet Product Z

Income 2 Interestopbrengsten
Income 3 Overige opbrengsten

Liabilities            1                 Obligatielening
Liabilities 2 Hypotheekschuld
Liabilities 3 Crediteuren
Liabilities 4 1 Te betalen BTW 6%
Liabilities 4 3 Te betalen BTW 19%
Liabilities  5 4 Afleververplichtingen Product W
Liabilities  5 5 Afleververplichtingen Product X
Liabilities  5 6 Afleververplichtingen Product Y
Liabilities  5 7 Afleververplichtingen Product Z

Tabel 4.21: Transactietabel tabel op niveau 5

Nummer| Datum I Tc Bedrag       k-jl          k-j2    ,    Ic_sl         Ic_s2
1              2/12/03 3 160000    3      1      23      4

2  2/12/03 10 140000   5     1     7     4
3              2/12/03 2 30400    3      4      23      3

89



De volgorde van de kolommen van tabel 4.21 is niet van belang. WeI is van belang
de volgorde waarin de identificatiecodes sl en s2 worden ingevoerd. De
subcategorie aangegeven met Ic sl is een detaillering van de categorie aangegeven
met Ic jl en de subcategorie aangegeven met Ic s2 is een detaillering van de
categorie aangegeven met Ic j2.

Met behulp van query 4.13 worden de mutaties per voorraadgrootheid, per categorie
binnen de voorraadgrootheid en per subcategorie binnen de categorie weergegeven
per transactiedatum en transactienummer. De uitbreiding van deze query ten
opzichte van query 4.8 zit in de subcategorieen.

Query 4.13: Mutaties niveau 5 in SQL
SELECT Datum, Nummer, Transactietabel.Tc, Reactietabel.AVoorraadgrootheid,
Categoriean.Categorie, Sum(Bedrag*Plusmin) AS Total, Categorieian.Subcategorie
FROM Transactietabel, Reactietabel, Teken, CategorieOn
WHERE (Categoriedn.Ic_s=Transactietabel.Ic_sl AND
Categorieen.Ic-j=Transactietabel.Ic-11 AND Reactietabel.Volgorde=1) AND
Transactietabel.Tc=Reactietabel.Tc AND
Reactietabel.AVoorraadgrootheid=Teken.AVoorraadgrootheid AND
Categoriedn.Voorraadgrootheid=Teken.Saldo OR
(Categorieen.Ic_s=Transactietabel.Ic_sl AND Categorieen.Ic_i=Transactietabel.Ic_11
AND Reactietabel.Volgorde=1) AND Transactietabel.Tc=Reactietabel.Tc AND
Reactietabel.AVoorraadgrootheid=Teken.A\/oorraadgrootheid AND
Categorieen.Voorraadgrootheid=Teken.Saldo AND Transactietabel.Ic_sl=0 OR
Categorieen.Ic_s=Transactietabel.Ic_s2 AND (Categoriedn.Ic_j=Transactietabel.Ic_12
AND Reactietabel.Volgorde=2) AND Transactietabel.Tc=Reactietabel.Tc AND
Reactietabel.AVoorraadgrootheid=Teken.8\/oorraadgrootheid AND
Categoriedn.Voorraadgrootheid=Teken.Saldo OR
Categoriean.Ic_s=Transactietabel.Ic_s2 AND CategorieOn.Ic_j=Transactietabel.Ic_12

AND Reactietabel.Volgorde=2 AND Transactietabel.Tc=Reactietabel.Tc AND
Reactietabel.AVoorraadgrootheid=Teken.8\/oorraadgrootheid AND
Categoriedn.Voorraadgrootheid=Teken.Saldo AND Transactietabel.Ic_s2=0
GROUP BY Transactietabel.Datum, Transactietabel.Nummer, Transactietabel.Tc,
Reactietabel.A\/oorraadgrootheid, Categorieen.Categorie,
Categoriean.Subcategorie, Categorieian.Ic_j, Categoriean.Ic_s;

In deze query is aangegeven dat bij identificatiecode jl identificatiecode sl hoort en
bij identificatiecode 12 identificatiecode s2. Bovendien staan er in query 4.13 net als
in query 4.8 criteria met betrekking tot de volgorde van Ic jl en Ic j2. Deze volgorde is
in de Reactietabel (tabel 4.16) aangegeven met de kolom "Volgorde". De volgorde
kan zijn 1 of 2. Met andere woorden gaat het om de eerste of de tweede reactie van
het reactiepatroon behorend bij de betreffende Tc.

In tabel 4.22 is de output gegeven van query 4.13:
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Tabel 4.22: Ouput van query 4.13 Mutaties niveau 5
Tc Avoorraadgrootheid Categ6rie Total Subcategorie
3 Assets+ Debiteuren 160000 Debiteur Y

3 Income+ Omzet 160000 Product Z

10 Expenses+ Kostprijs verkopen 140000 Product Z

10 Liabilities+ Afleververplichtingen 140000 Product Z

2 Assets+ Debiteuren 30400 Debiteur Y

2 Liabilities+ Te betalen BTW 30400 19%

Voor wat betreft de output op niveau 5 kan voor de balans en de winst- en
verliesrekening worden verwezen naar de queries zoals die op niveau 4 zijn
geformuleerd. De meerwaarde van de extra input-elementen op niveau 5
manifesteert zich in operationele informatie die zich afspeelt binnen de
subcategorieen. In het handmatig boekhoudmodel is dit te vergelijken met de
subadministraties. In dit technische model zijn echter bij alle categoriean
"subadministraties" mogelijk.
In dit technische model is bij de opbouw van de subcategoriean binnen de
categoriean binnen de voorraadgrootheden sprake van een h*rarchische opbouw.
Voor deze hierarchische opbouw ("boomstructuur") is gekozen op grond van de
nadere detaillering in de beschrijvende variabelen van het conceptuele model. Voor
wat betreft het technisch model leidt dit tot een meer omslachtige weg voor het
vinden van informatie. Indien gevraagd wordt welke producten aan afnemer Y zijn
verkocht, is deze informatie weI beschikbaar maar daarvoor moet steeds
teruggekeerd worden naar het reactiepatroon en de veranderende categoriean
binnen de voorraadgrootheden. In query 4.14 is als voorbeeld gezocht naar de
producten die verkocht zijn aan afnemer Y. Door vanuit query 4.13 bij de Tc het
criterium 3 te geven, dat wil zeggen Assets+ en Income+ en bij Subcategorie de
criteria debiteur Y, en bij Income alle productgroepen, met andere woorden: product
W, product X, product Y of product Z, aan te geven, wordt de omzet van alle
producten weergegeven die zijn gefactureerd aan afnemer Y.

Query 4.14: Producten van debiteur Y in SQL
SELECT Verkoopmutaties.Categorie, Verkoopmutaties.Total,

Verkoopmutaties.Subcategorie
FROM Mutaties_niveau_5 AS Verkoopmutaties, Mutaties_niveau_5 AS
Debiteurenmutaties
WHERE Verkoopmutaties.Categorie="Omzet" AND
Debiteurenmutaties.Subcategorie="Debiteur Y" AND Debiteurenmutaties.Tc=3 AND
Debiteurenmutaties.Nummer=Verkoopmutaties.Nummer;

De output van query 4.14 is weergegeven in tabel 4.23:
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Tabel 4.23: Output query 4.14
'Categorie I Total I Subcategorie

Omzet
| 160000|Product Z

Op deze manier zijn er vele output overzichten mogelijk die zich afspelen op
subcategorie niveau. Deze output is operationele informatie en is met name bedoeld
als management informatie.

4.8 Niveau 6

Op niveau 6 wordt indien gewenst, het transactiebedrag gesplitst in de
achterliggende hoeveelheid en prijs. Tabel 4.21 Transactietabel wordt op dit niveau

uitgebreid met twee kolommen waarin de prijs per eenheid wordt weergegeven en
het aantal eenheden. Tabel 4.24 geeft deze uitgebreide Transactietabel tabel voor
niveau 6:

Tabel 4.24: Transactietabel op niveau 6
Nummer Datum Tc Bedragl1631 Ic-12 Ic_sl'Ic_s2 Prils Hoeveelheid

1 2/12/03 3  160000 3 1 23 4 200 800

1

2 2/12/03 10 140000 5 1 7 4 175 800

3 2/12/03 2 30400 3 4   23   3

Vervolgens kunnen de mutaties met behulp van query 4.15 worden weergegeven
waarbij de hoeveelheid en prijs als aparte kolommen worden meegenomen,
waardoor het mogelijk wordt vanuit query 4.15 overzichten te maken op basis van
hoeveelheid en prijs.

Query 4.15: Mutaties niveau 6 in SQL
SELECT Transactietabel.Datum, Transactietabel.Nummer, Transactietabel.Tc,
Reactietabel.AVoorraadgrootheid, Categoriei#n.Categorie, Sum(Bedrag*Plusmin) AS
Totaal, Categoriean.Subcategorie, Transactietabel.Prijs,
Transactietabel.Hoeveelheid
FROM Transactietabel, Reactietabel, Teken, Categorieian
WHERE (((Categorieen.Ic_s)=[Transactietabel].[Ic_sl]) AND
((Categorieon.Ic-j)=[Transactietabel].[Ic_11]) AND ((Reactietabel.Volgorde)=1) AND
((Transactietabel.Tc)=[Reactietabel].[Tc]) AND
((Reactietabel.AVoorraadgrootheid)=[Teken].[A\/oorraadgrootheid]) AND

((Categoriean.Voorraadgrootheid)=[Teken].[Saldo])) OR
(((Categorietan.Ic_s)=[Transactietabel].[Ic_sll) AND
((Categoriedn.Ic_i)=[Transactietabel].[Ic_11]) AND ((Reactietabel.Volgorde)=1) AND
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((Transactietabel.Tc)=[Reactietabel].[Tc]) AND
((Reactietabel.A\/oorraadgrootheid)=[Teken].[8\/oorraadgrootheid]) AND
((Categorieen.Voorraadgrootheid)=[Teken].[Saldo]) AND ((Transactietabel.Ic_sl)=0))
OR (((Categoriedn.Ic_s)=[Transactietabel].[Ic_s21) AND
((Categorieen.Ic_j)=[Transactietabel].[Ic_12]) AND ((Reactietabel.Volgorde)=2) AND
((Transactietabel.Tc)=[Reactietabel].[Tc]) AND
((Reactietabel.A\/oorraadgrootheid)=[Teken].[AVoorraadgrootheid]) AND
((Categoriean.Voorraadgrootheid)=[Teken].[Saldo])) OR
(((Categorieen.Ic_s)=[Transactietabel].[Ic_s2]) AND
((Categorieen.Ic_j)=[Transactietabel].[Ic_12]) AND ((Reactietabel.Volgorde)=2) AND
((Transactietabel.Tc)=[Reactietabel].[Tc]) AND
((Reactietabel.AVoorraadgrootheid)=[Teken].[AVoorraadgrootheid]) AND
((Categorieen.Voorraadgrootheid)=[Teken].[Saldo]) AND ((Transactietabel.Ic_s2)=0))
GROUP BY Transactietabel.Datum, Transactietabel.Nummer, Transactietabel.Tc,
Reactietabel.A\/oorraadgrootheid, Categoriean.Categorie,
Categorieen.Subcategorie, Categoriedan.Ic_j, Categorieen.Ic_s, Transactietabel.Prijs,
Transactietabel.Hoeveelheid;

Tabel 4.25 : Output query 4.15 Mutaties_niveau_6
Avoorraad- Sub- Hoeveel-Datum Nummer Tc Categorie Totaal Prijsgrootheid categorie heid

12-2-03 1 3 Assets+ Debiteuren 160000 Debiteur Y 200 800

112-2-03 1 3 Income+ Omzet 160000 Product Z 200 800

12-2-03 2 10 Expenses+ 140000 Product Z       175            800
Kostprijs
verkopen

12-2-03      2 10 Liabilities+ 140000 Product Z       175            800
Afever-

verplichtingen
12-2-03 3 2 Assets+ Debiteuren 30400 Debiteur Y

12-2-03 3 2 Liabilities+ 30400 19%Te betalen
BTW

Vervolgens zijn met query 4.15 allerlei output-overzichten te maken op het gebied
van hoeveelheid en prijs. Niet voor alle mutaties zijn hoeveelheid en prijs per eenheid
bekend, omdat niet bij alle transacties deze gegevens relevant zijn.
De extra inputelementen hoeveelheid en prijs zijn met name van belang bij
voorraadanalyses en bij het bepalen van bestelniveaus en doorloopsnelheden. Dit
niveau stelt tevens in staat tot het hanteren van prijsanalyses of het bepalen van
prijsverschillen bij het gebruik van vaste prijzen. Ook kan een mogelijke oorzakelijke
samenhang bekeken worden tussen gehanteerde verkoopprijs en behaalde afzet, of
de relatie inkoopprijs en leverancier.
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4.9 Conclusie

Het in hoofdstuk 2 ontwikkelde conceptuele model is beschreven met behulp van
vergelijkingen. Deze vergelijkingen zijn niet afhankelijk van een technisch
hulpmiddel. Om de vraag te kunnen beantwoorden of het conceptuele model in de
praktijk kan werken als praktisch werkend systeem is het hierboven geformuleerde
technische model opgesteld. Dit technisch model baseert zich op het conceptuele
model uit hoofdstuk 2 en maakt gebruik van het relationele database programma MS
Access. Met behulp van tabellen is de werking van het conceptuele model ingebracht
in het technisch model. Dit technisch model is opgebouwd op basis van de
verschillende abstractieniveaus. Op het hoogste abstractieniveau (niveau 0) start het
technisch model ook met de Reactietabel (tabel 4.1). In deze Reactietabel zijn de
verschillende reactiepatronen bij een transactiecode (Tc) vastgelegd vergelijkbaar
met de Reactietabel (tabel 2.1) uit het conceptuele model. Het technische model
maakt tevens gebruik van een Tekentabel, om op de volgende niveaus de sommatie
van transactiebedragen te vereenvoudigen. De transactiegegevens worden
vastgelegd in een Transactie tabel. Op niveau 0 bestaat deze Transactie tabel alleen
nog uit een transactiecode (Tc), op de volgende niveaus komt er in deze Transactie
tabel steeds een kolom bij waarin het extra input-element van dat niveau is
opgenomen. Met behulp van een query wordt het reactiepatroon opgevraagd van de
transacties uit de transactietabel en kan de mutatie worden opgevraagd. Op niveau 4
en 5 moet de Reactie label worden aangepast, omdat op die niveaus binnen de
voorraadgrootheden A, L, I en E, categoriean en subcategoriedn worden
aangegeven met behulp van identificatiecode j (Ic j). Omdat de volgorde bij het
ingeven van de categoriean en subcategorieenvan van belang is, zijn er extra
tabellen vereist waarin deze volgorde wordt vastgelegd.
Het technisch model is opgebouwd uit het conceptuele model, zodanig dat in het
technisch model alle niveaus, inputelementen en reacties duidelijk zijn af te lezen. Bij
dit technisch model is afgezien van optimaliseren van gebruiksgemak of aan
technische vereisten die aan software worden gesteld. WeI wordt duidelijk dat het
technisch model, waartoe is voortgebouwd op het conceptuele model, werkt als
boekhoudsysteem bij toepassing van een relationele database.
Met behulp van het technisch model en het achterliggende conceptuele model
kunnen de in de praktijk werkende boekhoudsystemen worden geanalyseerd op hun
boekhoudmodel. Interessant is of er verschillen daarin te ontdekken zijn tussen het
technische model in combinatie met het conceptuele model en het boekhoudmodel in
de boekhoudsystemen en waarin die verschillen gelegen zijn. Dit wordt onderzocht in
hoofdstuk 5.
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5.      ANALYSE VAN BOEKHOUDSOFTWARE

5.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt een analyse gemaakt van vier pakketten. De analyse wordt
gedaan om te onderzoeken in hoeverre het gehanteerde boekhoudmodel in de
bestaande (boekhoud)software overeenkomt met of afwijkt van het ontwikkelde
conceptuele model. De analyse wordt uitgevoerd op drie boekhoudpakketten
(E-account 6.1 van Exact software, Multivers 5.3 van Unit 4 en AFAS 5.0 van Afas
B.V.) en op de financiele module (Fl) van een gerntegreerd informatiesysteem (SAP
R/3 van SAP). Er is voor deze pakketten gekozen, omdat deze in de huidige praktijk
van (financiale) informatiesystemen het meest gangbaar zijn. In principe kennen alle
pakketten een financiale basismodule die met andere, veelal niet-financiale modules
kan worden uitgebreid. Bij het ERP-pakket SAP ligt het uitgangspunt niet bij het
boekhouden maar bij de logistieke beschrijving van de processen. De gegevens uit
de processen worden vastgelegd in de verschillende modules. Deze modules zijn
gekoppeld aan, geintegreerd met de financiele module. In deze financiele module is
de werking van het boekhoudmodel terug te vinden. De analyse vindt daarom plaats
bij deze financiale (basis)module, over het algemeen bestaande uit een grootboek-,
debiteuren- en crediteurenadministratie.
Hoewel er op dit moment nieuwe versies op de markt zijn van de geanalyseerde
pakketten,  is het onderliggende concept in deze nieuwe versies niet anders dan in
de geanalyseerde versies. Blijkens een Exact publicatie (2000), heeft Exact in de
nieuwste versie (Globe) de relationele database anders ingericht. Hierbij zijn
boekingen en mutaties vervangen door transacties. Het verschil tussen "boeken" en
"verwerken" wordt verkleind. Op moment van verwerken worden de ingevoerde
transactiegegevens alleen gemarkeerd als zijnde verwerkt. De invoergegevens
blijven bestaan en veranderen niet door het verwerken.
Omdat de pakketten zijn opgezet als in de praktijk werkende (financiale) systemen,
wordt met meer aspecten rekening houden dan bij de opzet van het ontwikkelde
conceptuele model gedaan is. De pakketten moeten in de praktijk werken, als gevolg
waarvan verschillende organisatorische en technische maatregelen genomen
moeten worden. Voorbeelden van organisatorische aspecten waarmee rekening
gehouden moet worden zijn onder andere gebruikersvriendelijkheid (in de opzet en
presentatie via schermen), efficiency bij invoer, maar ook administratief
organisatorische aspecten en controlemogelijkheden (toegangscontrole,

invoercontrole). Voorbeelden van technische eisen die aan het systeem worden

gesteld zijn een efficiante gegevensopslag en een snelle verwerking. Aangezien de
analyse zich richt op het conceptuele model van de pakketten, blijven dergelijke
praktische aspecten bij de analyse buiten beschouwing.
Over het algemeen hanteren (boekhoud)pakketten een dagboeken-structuur, waarin
veel praktische aspecten (o.a. efficiency bij invoer) maar ook conceptuele aspecten

95



verweven zijn. De praktische aspecten versluieren in zekere mate het aan het pakket
ten grondslag liggende boekhoudmodel. Het ontwikkelde model is een conceptueel
model en houdt geen rekening met deze praktische aspecten: het kent deze "sluier"
niet. De analyse van de (boekhoud)pakketten is erop gericht de pakketten te ontdoen
van hun "sluier" zodat het conceptuele model van de pakketten benaderd wordt.
In paragraaf 5.2 wordt de opzet van de analyse besproken en in paragraaf 5.3 zullen
de hoofdlijnen van de resultaten uit de analyse van de pakketten uiteen worden
gezet. De gedetailleerde informatie per geanalyseerd pakket is in bijlage 2
opgenomen.  Voor deze weergave is gekozen omdat bij analyse was gebleken dat
de pakketten qua opzet en inrichting veel gemeenschappelijke elementen vertonen
zodat een samenvattende behandeling in dit hoofdstuk de voorkeur verdient.
In paragraaf 5.4 worden de resultaten van de analyse van paragraaf 5.3 vergeleken
met het ontwikkelde conceptuele model uit hoofdstuk 2 en het technische model uit
hoofdstuk 4. Eerst zal aan de hand van de analyse van de pakketten worden
gekeken, of en waar de gevonden aspecten in het ontwikkelde conceptuele en
technische model zijn terug te vinden en daarna zal vanuit het conceptuele en
technische model per abstractieniveau worden gekeken of en waar deze aspecten in
de pakketten zijn terug te vinden.
In paragraaf 5.5 worden conclusies getrokken uit de analyse en de vergelijking met
het ontwikkelde conceptuele en technische model.

5.2 Opzet van de analyse

De analyse richt zich bij de vier pakketten op de vier fases van informatieverwerking;
Data entry, Data Storage, Data processing en Information Output. Bij elk van deze
fases is gekeken naar conceptuele aspecten die zich daar voordoen.
Data entry richt zich in principe op de wijze waarop de invoer van gegevens
plaatsvindt in het systeem. Maar voordat transactiegegevens kunnen worden
ingevoerd, moeten er eerst een aantal vaste gegevens ofwel stamgegevens worden
ingevoerd. Deze gegevens blijven in het pakket aanwezig bij iedere transactie die
daarna wordt uitgevoerd. Het gaat onder andere om het aanmaken van
grootboekrekeningen en het aanmaken van dagboeken. Bij de aanmaak van
grootboekrekeningen en dagboeken komen conceptuele aspecten aan de orde,
omdat bij de aanmaak hiervan een deel van de werking van het boekhoudmodel
wordt vastgelegd. Wanneer de stamgegevens (o.a. dagboeken en

grootboekrekeningen) zijn aangemaakt, kan de invoer van de transactiegegevens
beginnen en kan het pakket daadwerkelijk gaan werken. De verschillende
inputelementen van de transactiegegevens worden opgeslagen in een
transactiebestand, dat zal muteren bij iedere transactie. Deze in te voeren
transactiegegevens zullen ook worden geanalyseerd. Doordat de analyse bij deze
fase niet alleen de invoer van transactiegegevens bevat maar ook het aanmaken van
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grootboekrekeningen en dagboeken, die een deel van de werking van het
boekhoudmodel beschrijven, ligt het zwaartepunt in de analyse bij deze fase.
Data storage geeft de wijze aan waarop de gegevens worden vastgelegd. De
geanalyseerde pakketten maken alle gebruik van een relationele database. Deze
relationele database maakt voor de opslag van gegevens gebruik van tabellen. In het
technische model van hoofdstuk 4 is eveneens gebruik gemaakt van een relationele
database met de daarbij behorende tabellen, waarin zowel de vaste gegevens als de
transactiegegevens worden vastgelegd. Bij de pakketten is getracht te analyseren op
welke manier de gegevens in de tabellen worden vastgelegd, maar vaak was het niet
mogelijk te weten te komen op welke manier de gegevens in de tabellen zijn
opgenomen. Voor de uiteindelijke analyse levert dit geen bezwaren op.
Onder Dataprocessing wordt verstaan de verwerking van de ingevoerde gegevens

tot informatie en het periodiek up to date maken daarvan.  Bij de geanalyseerde
pakketten bestaan in principe twee manieren van informatieverwerking: batch
verwerking en directe verwerking. Bij batch verwerking worden de gegevens na
invoer in batch opgeslagen in een tijdelijk bestand en vervolgens gecontroleerd op de
juistheid van invoer. Als de gegevens juist zijn ingevoerd, kunnen deze worden
verwerkt. De verwerkte gegevens worden in een ander, permanent bestand
opgeslagen. Bij directe verwerking worden de gegevens na invoer onmiddellijk in het
permanente bestand opgeslagen en zijn deze ingevoerde gegevens onmiddellijk op
te vragen. Bij batch verwerking bestaat ten opzichte van directe verwerking dus een
extra controlemogelijkheid. Voor directe verwerking wordt ook weI de term "real time"
verwerking gebruikt. Daarmee wordt in principe bedoeld dat de transactie wordt
verwerkt wanneer deze zich voordoet, maar vaak gebruikt men real time verwerking
ook als synoniem voor directe verwerking; wanneer een transactie wordt ingevoerd
wordt deze verwerkt. Bij deze fase wordt in de analyse ook gekeken wat er op
moment van verwerken gebeurt met de gegevens in de database. Bij de
geanalyseerde versie van Exact worden de gegevens in het tijdelijke bestand bij
verwerken verplaatst naar het definitieve bestand. In de nieuwere versie Globe van
Exact gebeurt dat niet meer; de invoergegevens blijven onveranderd, verwerkte
transactiegegevens worden alleen gemarkeerd maar blijven in hetzelfde bestand.
Onder Information output wordt verstaan welke informatie uit de database kan

worden gehaald en op welke wijze dit geschiedt. Bij relationele databases wordt
informatie uit de database gehaald met behulp van zoekvragen, queries genaamd. In
het technische model is weergegeven op welke manier met behulp van queries (in
het technische model is in het database programma Ms Access gebruik gemaakt van
Structured Query Language) informatie uit de tabellen opgehaald kan worden. Bij het
opstellen van een query moet in de juiste tabellen gezocht worden naar de
informatie. Omdat de inhoud van de tabellen in de pakketten niet bekend is, zijn voor
de gebruiker een aantal voorgedefinieerde queries ter beschikking gesteld om
informatie uit de database te halen. Deze queries representeren dan de
standaardoutput zoals de balans en winst- en verliesrekening, openstaande posten
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en grootboekmutaties. De gebruiker kan grenzen aangeven en voorkeuren voor de
wijze van presentatie van de overzichten. De gebruiker kan meestal niet zelf queries
formuleren. Bij de analyse komt ook de vraag aan de orde of de opgevraagde
overzichten bewaard moeten worden en / of, en op welke manier er bijvoorbeeld een
jaarafsluiting plaatsvindt.

De volgende paragraaf gaat in op de hoofdlijnen die uit de analyse naar voren zijn
gekomen. Bij de beschrijving worden de gemeenschappelijke kenmerken van de
pakketten naar voren gebracht, waarbij ook de onderlinge verschillen besproken
worden. De analyse wordt uitgevoerd op de vier fases van informatieverwerking die
in deze paragraaf besproken zijn.

5.3 Hoofdlijnen van de pakketten

5.3.1 Data entry

Voordat transactiegegevens kunnen worden ingevoerd, moeten er eerst een aantal
vaste gegevens, zogenaamde stamgegevens, worden ingevoerd. Deze vaste
gegevens zijn het bedrijfsnummer, het boekjaar met de verschillende periodes, de
grootboekrekeningen met eventuele verdichtingen, dagboeken, BTW-codes etc.. Pas
wanneer deze vaste gegevens zijn ingevoerd kan worden gestart met het invoeren
van de transactiegegevens. Wat de vaste gegevens betreft concentreert de analyse
zich op de aanmaak van grootboekrekeningen (a) en van dagboeken (b). Alleen in
deze onderdelen komen de conceptuele aspecten immers aan de orde. De overige
vastleggingen, zoals het bedrijfsnummer, boeNaar e.d. zijn meer van formele aard en
kunnen voor de analyse buiten beschouwing blijven.

a)       aanmaak van grootboekrekeningen

De volgende kenmerken worden in het algemeen vastgelegd bij de aanmaak van
grootboekrekeningen:

• Nummer;
• Zoekcode;
•    Rekening voor balans of winst- en verliesrekening;
• BTW-code;
•   Verdichting / rubricering;
•   Blokkeren voor direct boeken;
•   Subadministratie / dimensie.

Bij de aanmaak van grootboekrekeningen is men verplicht, naast het nummer een
zoekcode in te voeren; invoer van de omschrijving is niet verplicht. Het nummer met
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de zoekcode geeft de beschrijvende variabele weer van het boekhoudmodel. In de
meeste van de geanalyseerde pakketten moet vervolgens worden aangegeven om
welk soort of type rekening het gaat. Betreft het een rekening voor de balans of voor
de winst- en verliesrekening of is het een subtotaalrekening. Als wordt aangegeven
dat het gaat om een balansrekening of om een rekening voor de winst- en
verliesrekening kan op de rekening worden geboekt, bij de keuze voor een
subtotaalrekening kan er niet op de aangemaakte rekening worden geboekt. In het
laatste geval wordt de rekening gebruikt voor tellingen. De keuze voor balans- of
winst- en verliesrekening is bepalend voor de plaats die de rekening krijgt bij het
opstellen van balans of winst- en verliesrekening en de betekenis van de rekening
(balansrekening of hulprekening Eigen vermogen). Deze keuze voor balans of winst-
en verliesrekening zou in het conceptuele model betekenen dat de
grootboekrekening ofwel behoort tot de grootheden A of L uit het linkerlid van
vergelijking (20) of tot de grootheden I of E uit het rechterlid daarvan. Tevens kan
dan de voorkeursplaats debet of credit worden aangegeven voor plaatsing op de
balans of de winst- en verliesrekening. De keuze voor debet of credit is echter niet
bepalend, het saldo van de grootboekrekening bepaalt uiteindelijk de plaatsing debet
of credit op het betreffende overzicht. In geval van een subtotaalrekening kan op de
rekening niet geboekt worden, maar dient deze rekening voor het sommeren van
saldi van een aantal opeenvolgende rekeningen. Bijvoorbeeld diverse categoriean
activa met hun subtotaal.
Vaak kan ook een voorkeurs-BTW-code worden aangegeven. Bij het invoeren van
transacties verschijnt bij de betreffende grootboekrekening deze voorkeurs-BTW-
code. Dit vergemakkelijkt de invoer en is dus aan te merken als een puur praktisch
aspect.

Bij de analyse is verder veel aandacht besteed aan het aggregatieprobleem.
Transactiegegevens worden bij de pakketten ingevoerd op grootboekrekeningen.
Omdat er binnen een bedrijf vaak gebruik wordt gemaakt van vele
grootboekrekeningen, bestaat er bij het opstellen van overzichten zoals de balans en
de winst- en verliesrekening de noodzaak tot het bij elkaar nemen, aggregeren, van
verschillende grootboekrekeningen om een duidelijker en overzichtelijker beeld te
krijgen. Het conceptuele model kent dit aggregatieprobleem niet. Het model start op
het hoogste niveau met geaggregeerde grootheden en waaiert vervolgens op niveau
4 en 5 uit naar verschillende categoriean en subcategorieen. Er is dus een
tegengestelde beweging te zien tussen het conceptuele model en de pakketten. Het
conceptuele model start bij de voorraadgrootheid (het aggregaat) en door middel van
een boomstructuur wordt de voorraadgrootheid verdeeld in categoriean en
subcategoriean. Bij de pakketten wordt op een tamelijk gedetailleerd niveau gestart
en moeten deze detailgegevens worden geaggregeerd. Om het aggregatie-probleem
bij de pakketten op te vangen wordt bij de aanmaak van grootboekrekeningen bij de
boekhoudpakketten de verdichting waartoe de rekening zal behoren aangegeven.
Door het aanbrengen van een verdichting of categorisering is het mogelijk een
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ordening aan te brengen in de verschillende grootboekrekeningen. De
grootboekrekeningen worden verdicht ofwel gecategoriseerd tot een

(hoofd)verdichting. Bij het opvragen van de verdichte balans of winst- en
verliesrekening komt de grootboekrekening onder de aangegeven verdichting te
staan. Bij Exact 6.1 is er geen koppeling tussen de "verdichtingscode" en de
plaatsing op balans of winst- en verliesrekening. Het is daardoor in theorie denkbaar
dat een grootboekrekening wordt gekarakteriseerd als een balansrekening en
verdicht wordt tot Expenses; de rekening komt dan onder Expenses op de balans te
staan! Dit kenmerk van "Verdichten" heeft hier dus alleen betrekking op de wijze van
presenteren van de overzichten. Bij Multivers 5.3 is er weI een dwingend verband
tussen het soort rekening en de "rubriceringscode". Zie hiervoor bijlage 2.
Bij SAP wordt bij de aanmaak van grootboekrekeningen niet aangegeven tot welke
categorie een rekening behoort. Dat gebeurt hier op het moment van de opstelling
van balans- en winst- en verliesrekening. Dan wordt aangegeven bij welke categorie
een grootboekrekening moet worden getoond.  Er is dan weI een strikte scheiding
tussen balansrekeningen en rekeningen ten behoeve van de winst- en
verliesrekening. Daarnaast bestaat in het algemeen de mogelijkheid om een
rekening te blokkeren, waardoor er niet rechtstreeks op die rekening geboekt kan
worden. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij rekeningen die worden gekoppeld aan een
dagboek.

Bij Multivers 5.3 kan bij de aanmaak van de betreffende grootboekrekening worden
aangegeven of en zo ja welke subadministratie respectievelijk dimensie aan de
rekening moet worden gekoppeld. Bij SAP kan dit ook zij het dat dit alleen geldt voor
de grootboekrekeningen ten behoeve van de winst- en verliesrekening. Hierbij wordt
dan de doorkoppeling gemaakt naar de module waarin interne gegevens over kosten
en opbrengst worden verwerkt (de controlling module (CO)).

b) aanmaak van dagboeken:

De dagboeken hebben in een pakket de volgende functionaliteit:
-         Efficiency bij invoer: eerst worden de gegevens gesorteerd naar transactietype
en daarna ingevoerd in het daarvoor bestemde dagboek. Door het benutten van de
gelijksoortigheid van deze gegevens (de helft van het reactiepatroon is immers gelijk)
kan de in te voeren hoeveelheid gegevens verminderen. De invoer kan daardoor
efficianter geschieden.
Tevens is het mogelijk om "verzamel-boekingen" te maken. Bijvoorbeeld bij het
bankboek: verschillende betalingen kunnen met behulp van aan boeking worden
ingevoerd.
-  Arbeidsverdeling: de invoer wordt decentraal door meerdere mensen

verzorgd: aan persoon is verantwoordelijk voor invoer in aan bepaald
dagboek.

- Controle-mogelijkheden:
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•   er is een controlemogelijkheid tussen de telling van het dagboek met de
vaste grootboekrekening die aan het dagboek is gekoppeld.

•    Of met behulp van controlerende tussenrekeningen waarop in principe op
langere termijn geen saldo mag staan.

Aan het gebruik van dagboeken ligt ook een conceptuele betekenis ten grondslag. Bij
de invoer van gegevens in dagboeken vindt een bundeling van transacties met
dezelfde reactie plaats. De meest extreme vorm daarvan zou ontstaan indien alle
transacties die dezelfde reactie kennen via hetzelfde dagboek werden ingevoerd. De
transacties met diezelfde reactie kunnen dan door middel van aan transactiecode
worden aangegeven. Deze werkwijze zou tot een onhanteerbaar groot aantal
dagboeken leiden. In de pakketten wordt echter, voor de overzichtelijkheid, gewerkt
met een beperkt aantal dagboeken voor de invoer van transactiegegevens
voortkomend uit alleen de primaire processen. Door met een beperkt aantal
dagboeken te werken, is aan ieder dagboek de helft van de bij de transactie
behorende reactie gekoppeld, de andere helft van de reactie moet door de gebruiker
zelf worden ingevoerd. Omdat van iedere transactie nog maar de helft van de reactie
hoeft te worden ingevoerd, leidt deze aanpak niettemin tot vermindering van invoer.
Omdat aan het gebruik van dagboeken in de (boekhoud)pakketten veel praktische
aspecten ten grondslag liggen, worden de kenmerken van het onderliggende
boekhoudmodel het meest manifest, wanneer men de gegevens invoert via het
memoriaal in combinatie met een directe verwerking ervan. Daarom richt de analyse
zich thans op de verschillende kenmerken bij gebruik van dagboeken ten opzichte
van gebruik van alleen het memoriaal.

De aan te maken gegevens voor de dagboeken verschillen per type dagboek (zie
ook bijlage 2), omdat de in te voeren transactie per dagboek verschilt. Bijvoorbeeld in
het inkoopdagboek is er de mogelijkheid tot het invoeren van het crediteurennummer
en niet de mogelijkheid om bijvoorbeeld een debiteurennummer in te voeren. Bij de
inkooptransactie speelt de debiteur geen rol en dit gegeven kan daarom niet worden
ingevoerd in het inkoopdagboek.
Een belangrijk kenmerk dat bij alle dagboeken, behalve bij het memoriaal, moet
worden bepaald is welke grootboekrekening aan het betreffende dagboek gekoppeld
wordt. Deze gekoppelde grootboekrekening vormt de helft van de journaalpost.
Hierdoor hoeft bij invoer nog slechts aan grootboekrekening ingevoerd te worden, de
andere (bij iedere zelfde type transactie) muterende grootboekrekening is gekoppeld
aan het dagboek en is reeds bekend door het invoeren van het dagboeknummer.
Doordat de gekoppelde grootboekrekening niet in een ander dagboek is te
gebruiken, is er een controlemogelijkheid. Bij het memoriaal worden verschillende
typen transacties ingevoerd, die ieder een andere reactie kennen. Hierdoor is het bij
het memoriaal niet mogelijk een standaard-journaalpost te formuleren en bij gevolg
wordt in beginsel aan het memoriaal geen grootboekrekening gekoppeld. Multivers
en ook Afas lijken hierop een uitzondering te vormen in het geval van "memoriaal
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met vaste tegenrekening". Hier gaat het slechts om een tussenrekening die per
boekingsperiode glad moet lopen.
In het memoriaal komt de werking van het boekhoudmodel scherper naar voren dan
in de andere dagboeken, omdat in het memoriaal per individuele transactie het
volledige reactiepatroon moet worden aangegeven met behulp van twee
grootboekrekeningen; er is hier geen standaard-journaalpost mogelijk.
De filosofie achter SAP R/3 is die van het volgen en vastleggen van de logistieke
stroom van goederen (of diensten). De meeste gegevens komen daardoor bij de
financidle module Fl binnen via de operationele modules (zoals Material
Management (MM), waarin alles betreffende de goederenstroom wordt vastgelegd
en Sales/Delivery (SD) waarin alles betreffende de verkoop en aflevering wordt
vastgelegd) . Aan de transactiegegevens die via de toeleveringsmodules MM en SD
in de Fl-module binnenkomen wordt een movement type meegegeven, die het
proces aangeeft van waaruit de transactiegegevens afkomstig zijn. Wanneer alle
transactiegegevens met eenzelfde movement type bij elkaar zouden worden gezet,
zou dat lijken op een dagboek. De functie die het dagboek bij een boekhoudpakket
heeft, bestaat echter niet binnen SAP/R3.

c)       invoeren van gegevens van transacties:

In het algemeen zijn de in te voeren kenmerken van een transactie de volgende:
•   dagboekcode met gekoppelde grootboekrekening, ingevoerd

grootboekrekeningnummer en eventueel debiteuren- en
crediteurennummer;

• boekjaar, periode, transactiedatum en factuurdatum;
• transactiebedrag, factuurbedrag, nettobedrag en eventueel BTW-bedrag;
•   transactienummer of boekstuknummer;
• volgnummer, regelnummer, (begin- en eind)saldo, storno-boeking;
• weeknummer, betaalreferentie, betalingsconditie, vervaldatum.

d)        vergelijking: dagboeken-structuur versus memoriaal:

Invoer met gebruik van meerdere Invoer via memoriaal
dagboeken

Aan een dagboek ligt de helft van een Omdat in het memoriaal diverse
standaard-journaalpost ten grondslag, typen transacties worden inge-
die bij de aanmaak van dagboeken voerd, kan er geen (helft)
tevens wordt bepaald door het koppelen standaard-journaalpost worden
van een vaste grootboekrekening aan aangegeven en er is dus ook
hetdagboek. geen vaste grootboekrekening.

Bij Multivers en Afas (vaste
tegenrekening) wordt er weI
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gebruikt gemaakt van een vaste
grootboekrekening, dit is dan
een tussenrekening en om de
transactie in het memoriaal te
verwerken zijn twee regels
noodzakelijk, zodat het saldo
van de tussenrekening weer nul
wordt

Door de koppeling de van een vaste Bij invoer moeten steeds twee
grootboekrekening aan de dagboekcode grootboekrekeningen worden
hoeft bij invoer slechts dan grootboek- ingevoerd.
rekening te worden ingevoerd
(m.u.v. memoriaal).

In principe worden positieve bedragen Bij iedere muterende groot-
ingevoerd (m.u.v. kas- en bankboek), boekrekening wordt een debet-
tenzij bij de aanmaak van dagboeken of creditbedrag ingevoerd.Bij
anders is aangegeven. ledere transactie moet daarom
Door de standaard-journaalpost con- de volledige reactie worden
structie wordt duidelijk welke rekening bepaald.
voor dat bedrag moeten worden
gedebiteerd en welke rekening
gecrediteerd.

5.3.2 Data storage

Alle geanalyseerde pakketten maken gebruik van een relationele database. In deze
database worden gegevens in tabellen vastgelegd. Er zijn tabellen met vaste
gegevens, zoals namen van grootboekrekeningen, debiteuren en crediteuren, en er
zijn een of meer tabellen die de transactiegegevens bevatten. Uit de verschillende
tabellen kunnen de gegevens door middel van vragen (queries) bewerkt worden en
kan informatie uit de tabellen worden geleverd.
Bij de meeste pakketten is het moeilijk of zelfs niet te achterhalen op welke wijze de
gegevens in de tabellen worden of zijn geplaatst en op welke wijze deze tabellen met
elkaar zijn verbonden. Bij Exact is dit iets beter te achterhalen, wellicht vanwege de
eigen structuur van de database. Bij Exact worden de mutaties, indien batch
verwerking wordt gekozen, eerst opgeslagen in de tabellen "AMUTAK" (voor de
gegevens uit de kopregel) en "AMUTAS" (voor de gegevens uit de subregels).
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Wanneer de gegevens worden verwerkt worden de ingevoerde gegevens uit de
tabellen AMUTAK en AMUTAS verwijderd en in de tabellen GBKMUT

(grootboekmutaties), DEBMUT (debiteurenmutaties in de subadministratie
debiteuren) en CREDMUT (crediteurenmutaties in de subadministratie crediteuren).
In geval directe verwerking wordt gekozen, worden de mutaties onmiddellijk
geplaatst in GBKMUT, DEBMUT en CREDMUT. In de opzet van Exact Globe 2000
worden alle boekingen en mutaties van grootboek, debiteuren en crediteuren bij
elkaar in aan transactiebestand geplaatst en niet meer zoals bij de geanalyseerde
versie in verschillende bestanden. Bovendien worden bij het verwerken de
ingevoerde transactiegegevens alleen gemarkeerd, waardoor ze in hetzelfde
transactiebestand blijven staan.
Bij de andere pakketten was het niet te achterhalen welke gegevens de verschillende
tabellen bevatten en daarover wilden de leveranciers geen mededelingen doen.

5.3.3 Data processing

a)  directe of batch verwerking:

Bij Exact en Afas kan gekozen worden tussen directe verwerking van
gegevens of batch verwerking. Bij de keuze voor batch verwerking bestaat er
de mogelijkheid na het invoeren ("boeken") en v66r verwerking tot het
uitprinten van een invoerverslag, dat gecontroleerd kan worden op fouten bij
invoer. Wanneer de gegevens nog niet verwerkt zijn, kan het oorspronkelijke
invoerscherm met de ingevoerde gegevens worden opgehaald en kunnen
eventuele fouten worden hersteld. Wanneer de gegevens verwerkt zijn is het
niet meer mogelijk terug te keren naar het (oorspronkelijke) invoerscherm om
de ingevoerde gegevens te veranderen. Bij Exact Globe 2000 is na verwerken

(zowel bij directe als batch verwerking) het oorspronkelijke invoerscherm terug
te halen en zijn boekingsverslagen af te drukken. Veranderingen aanbrengen
is niet meer mogelijk.
Bij Multivers en bij SAP is er uitsluitend sprake van directe verwerking. Bij
directe verwerking zijn op het moment dat de transactiegegevens worden

ingevoerd, deze gegevens definitief; onmiddellijk na invoer zijn alle
grootboekrekeningen bijgewerkt en correcties moeten als nieuwe transacties
worden ingevoerd.

b)  verwerking van gegevens in de database:

Afhankelijk van het feit of men werkt met batch verwerking of directe

verwerking en het type database worden de gegevens verwerkt. Over de
precieze veranderingen in de tabel(len) is weinig informatie beschikbaar.
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Wanneer gewerkt wordt met batch verwerking, zoals bij Exact mogelijk is,
worden de ingevoerde gegevens, die nog veranderd kunnen worden, in een
tabel geplaatst die slechts tijdelijk bestaat, bijvoorbeeld de tabel AMUTAS. Op
moment van verwerken worden de ingevoerde (en gecontroleerde)
mutatiegegevens in "definitieve" tabellen geplaatst. Deze "definitieve" tabellen
muteren dus steeds bij verwerking van nieuwe transactiegegevens. Dit in
tegenstelling tot tabellen met stamgegevens.

c)  Samenvattende vergelijking Data processing:
batch versus directe verwerking

bij batch verwerking bij directe verwerking

De ingevoerde gegevens worden bij
invoer ("na boeken") tijdelijk opgeslagen
in de aparte tabellen. Het is nu nog
mogelijk terug te keren naar het
invoerscherm en de ingevoerde gegevens
te verwijderen of te veranderen.

Bij verwerking worden de gegevens uit De ingevoerde gegevens worden
de tijdelijke tabellen verwijderd en direct verwerkt en daarom direct
opgenomen in de definitieve tabellen opgenomen in de definitieve
voor grootboek-, debiteuren- en tabellen voor grootboek-,
crediteurenmutaties debiteuren- en crediteuren-

mutaties

5.3.4 Information Output:

a)  genereren van output:

De ingevoerde en verwerkte transactiegegevens zijn opgeslagen in dan of
meerdere tabellen. Op het moment dat de gebruiker output wenst worden de
gegevens uit de tabellen bij elkaar gezocht en weergegeven. De bij elkaar
gezochte gegevens worden bewerkt (met name gesommeerd) en
weergegeven in de verschillende overzichten. Alle pakketten verschaffen
vooraf geformuleerde queries voor de standaard output zoals: de balans, de
winst- en verliesrekening, openstaande posten debiteuren en crediteuren en
grootboekmutaties. Al deze overzichten kunnen naar de wens van de
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gebruiker worden opgesteld. De gebruiker dient criteria op te geven waaraan
de output moet voldoen. Bijvoorbeeld een gewenste periode voor de winst- en
verliesrekeningen, het saldo van een bepaalde debiteur op een gewenste
datum of een overzicht van bepaalde grootboekrekeningen.
Indien batch verwerking toegepast wordt, kan men niettemin in beperkte mate
overzichten opvragen met gegevens die nog niet verwerkt zijn. Bij Exact

bijvoorbeeld, kan men een balans opvragen "na boeken". De nog onverwerkte
gegevens worden meegenomen bij het opstellen van zo'n - voorlopige -
balans.

Bij Multivers is het ook mogelijk zelf nog queries te formuleren - naast de
standaard output - uit bepaalde tabellen die voor de gebruiker ter beschikking
zijn gesteld.

b)  informatie ophalen uit de database:

De query ten behoeve van balans en winst- en verliesrekening, wordt
losgelaten op de tabellen waarin de transactiegegevens zijn opgeslagen. In de
queries ter opstelling van de balans worden de volgende bewerkingen
aangebracht: de mutaties per grootboekrekening worden geselecteerd naar
periode of op datum, gesommeerd en gesaldeerd en eventueel verdicht
(gerubriceerd).
De grootboekrekeningen, de subrekeningen debiteuren en crediteuren en de
mutatieoverzichten zijn door middel van queries te leveren. Uit de tabellen met
de transactiegegevens worden de gegevens met behulp van criteria

geselecteerd, vervolgens moeten c.q. kunnen nog bewerkingen op deze door
middel van queries gegenereerde gegevens plaatsvinden, onder andere het
sommeren en eventueel het salderen van alle mutaties. Er bestaat dus geen
grootboek dat continu wordt bijgewerkt zoals dat in de handmatige
boekhouding bestond (waar het echter niet continu werd bijgehouden), maar
doordat de mutaties bij invoer aan de grootboekrekening zijn gekoppeld, kan
met behulp van selectiecriteria in de queries het bijgewerkte grootboek (of
alleen een rekening) worden opgesteld.
Bij de keuze voor batch verwerking zijn niet alle gegevens up-to-date
bijgewerkt. Wanneer bij toepassing van batch verwerking output gevraagd
wordt, zal die output ook niet up-to-date bij zijn; de ingevoerde maar nog niet
verwerkte gegevens worden niet meegenomen. Exact geeft een oplossing
voor het als gevolg van toepassen van batch verwerken niet up-to-date zijn
van de informatie. Het is mogelijk overzichten "na boeken" te maken. De
hiervoor geformuleerde queries maken dan tevens gebruik van de gegevens
in de tijdelijke bestanden.
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c)  afsluiten van de periode:

Na afloop van een periode kunnen de in die periode in dagboeken geboekte
mutaties worden afgesloten. Dit afsluiten is alleen mogelijk wanneer alle
ingevoerde mutaties verwerkt zijn. Het is na afsluiten niet meer mogelijk in die
periode te boeken. Bovendien is er de mogelijkheid tot het openen van een
nieuw boekjaar. Dit kan op allerlei momenten gebeuren. Als standaard
boekjaar dient dan het volgende boeNaar te worden ingegeven. Het pakket
genereert dan een openingsbalans. Alle saldi van de verschillende
grootboekrekeningen worden als beginstand (beginmutatie) meegenomen
naar het nieuwe boekjaar. De mutaties op de grootboekrekeningen in het
voorgaande boekjaar gaan niet verloren; het blijft mogelijk boekingen in het
voorgaande boekjaar te maken. Wanneer boekingen gemaakt worden in het
voorgaande boekjaar en deze boekingen worden verwerkt, wordt de
openingsbalans automatisch aangepast. Het maken van boekingen in het
voorgaande boeNaar wordt dus geblokkeerd door het afsluiten van de
periode. Sommige pakketten kennen een voorlopige en een definitieve
afsluiting, waarbij na de voorlopige afsluiting nog steeds in het voorgaand
boeNaar kan worden geboekt. Bij sommige pakketten is boeken in het
voorgaand boekjaar pas niet meer mogelijk wanneer de gegevens over dat
boekjaar zijn verwijderd.
Detailinformatie over het voorgaande boeNaar gaat na afsluiting vaak
verloren. Bij SAP is deze detail informatie nog steeds beschikbaar, pas na
"archivering" is de informatie niet meer via het pakket op te vragen. Onder
"archivering" wordt de procedure verstaan waarbij de detailinformatie uit een
jaar wordt verwijderd uit het systeem. In principe is het niet noodzakelijk een
jaar af te sluiten of te "archiveren" en een boekjaar te verwijderen. In de
praktijk gebeurt dat weI, echter eens in de paar jaar, om de response tijd van
het systeem op peil te houden; de tabellen zouden anders zodanig groot en
log worden dat daardoor het systeem uiterst traag gaat werken.
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5.4 Vergelijking conceptueel model en geanalyseerde pakketten

5.4.1 Inleiding

In deze paragraaf zal het conceptuele model uit hoofdstuk 2 - hierna aangeduid als
het ontwikkelde (conceptuele) model - worden vergeleken met het conceptuele
model zoals dat voorkomt in de geanalyseerde pakketten. In deze vergelijking zal
ook het technisch model uit hoofdstuk 4 en het voorbeeld uit het cognitieve model uit
hoofdstuk 3 worden betrokken.
In paragraaf 5.4.2 wordt aan de hand van de uitgevoerde analysestappen nagegaan
in hoeverre de daar gevonden resultaten ook in het ontwikkelde conceptuele model
zijn terug te vinden en op welke manier deze vergelijkbaar zijn. Daarbij wordt
dezelfde indeling gehanteerd die ook in paragraaf 5.3 is gevolgd.
In paragraaf 5.4.3 zal deze vergelijking samengevat worden, maar dan wordt per
abstractieniveau van het ontwikkelde conceptuele model bekeken waar de
kenmerken van het ontwikkelde model in het pakket zijn terug te vinden.

5.4.2 Vergelijking vanuit de pakket analyse

Data entry:
De activiteit, zoals het aanmaken van grootboekrekeningen, zien wij ook op niveau 0
van het ontwikkelde model. Niveau 0 wordt daar beschreven met vergelijking (20)
AAi - ALi = Ali - AE,  .  In deze vergelijking  zijn in principe vier grootboekrekeningen

opgenomen, Assets, Liabilities, Income en Expenses. In de geanalyseerde pakketten
is bij de aanmaak van grootboekrekeningen aan te geven of de grootboekrekening
moet worden verdicht. Er bestaat dus een aggregatieprobleem in de pakketten. Op
welke manier moeten de verschillende grootboekrekening samengenomen worden?
Dit in tegenstelling tot het ontwikkelde model. In het ontwikkelde model is het
mogelijk op abstractieniveau 4 de vier grootboekrekeningen verder te detailleren, dus
uit te splitsen en op niveau 5 vervolgens weer verder te detailleren. Hierdoor ontstaat
een boomstructuur, die start bij vier abstracte voorraadgrootheden en vervolgens
uitbreidt. Deze tegengestelde beweging is te verklaren doordat het pakket uitgaat
van een concrete transactie die in het pakket moet kunnen worden vastgelegd en het
ontwikkelde model start bij de vier "hoofd"-grootboekrekeningen. Het ontwikkelde
model is opgezet als conceptueel model en niet als praktisch werkend model en start

daarom bij het meest elementaire en meest abstracte.
Op abstractieniveau 0 in het ontwikkelde model is de Transactietabel opgesteld. In
deze Transactietabel zijn bij vergelijking 20 zestien mogelijke reacties geformuleerd
en deze zijn aangemerkt met een Transactiecode (Tc). Met de Tc is daarom de
gehele journaalpost gedefinieerd.
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De meeste boekhoudpakketten werken met dagboeken. Maar bij de analyse is ook
gekeken naar een situatie waarin transacties worden ingevoerd via het memoriaal,
omdat het pakket dan van de praktische aspecten, die het gebruik van dagboeken in
het pakket heeft, ontdaan is. Wanneer transacties via het memoriaal worden

ingevoerd, moeten steeds minimaal twee grootboekrekeningen worden ingevoerd.
Deze twee grootboekrekeningnummers geven de beide reacties aan van de
transactie en is daardoor te vergelijken met de Tc uit de Transactietabel. In de Tc ligt
namelijk het reactiepatroon van de transactie vast, dus de twee muterende
voorraadgrootheden en de richting van de mutatie. Hiermee is impliciet de
journaalpost gemaakt.
Wanneer in de pakketten nu transacties via de dagboeken worden ingevoerd,
worden een dagboekcode ingegeven en het grootboekrekeningnummer dat
gemuteerd dient te worden met het bedrag. Bij de aanmaak van dagboeken wordt
een vaste grootboekrekening aan het betreffende dagboek (dat wordt beschreven
met een dagboekcode) gekoppeld (met uitzondering van het memoriaal). Bij het
invoeren van transacties via de dagboeken, worden de transacties eerst gesorteerd
naar type transactie en vervolgens in het betreffende dagboek ingevoerd; de
dagboekcode, een grootboekrekeningnummer en het bedrag vormen de journaalpost
van de transactie. Deze dagboekcode (met de daaraan gekoppelde

grootboekrekening) en het ingevoerde grootboekrekeningnummer sluiten aan bij de
combinatie van Tc en Ic j uit het ontwikkelde model. Met Tc is het reactiepatroon
bekend en Ic j geeft een detaillering van de veranderende voorraadgrootheden.
Bij het invoeren van de transacties moeten veel kenmerken van de transactie worden

ingevoerd, zoals het bedrag, de transactiedatum, het transactienummer, de BTW-
code, het factuurnummer etc. Deze kenmerken zijn van belang zodat de transacties

enerzijds goed met het pakket verwerkt kunnen worden tot een balans en een winst-
en verliesrekening (bijvoorbeeld bedrag, grootboekrekeningnummer) en anderzijds
operationele informatie en controlemogelijkheden verschaffen (bijvoorbeeld
debiteurennummer, factuumummer etc). De kenmerken van de transactie waarmee
een balans en winst- en verliesrekening worden opgesteld zijn ook te vinden bij het
ontwikkelde model  op de abstractieniveaus  1,  2,  3  en  4.  De meer operationele
informatie is terug te vinden op de niveaus 5 en 6 (zie paragraaf 2.7.7 en 2.7.8).
Omdat bij het ontwikkelde model iedere transactie stechts twee reacties kent, moet
de in te voeren transactie indien deze is samengesteld uit meerdere deeltransacties
worden gesplitst (zie hiervoor ook hoofdstuk 3 het cognitieve model). Een voorbeeld
hiervan is de BTW die over een inkoop kan worden teruggevorderd of die over het
verkoopbedrag moet worden afgedragen. De BTW afhandeling wordt in het
conceptuele model als een afzonderlijke transactie gezien, die ook weer twee
reacties kent. Dit is in het voorbeeld bij het cognitieve model aan de orde gekomen
(zie Blok 3, hoofdstuk 3). Binnen de pakketten is deze BTW-transactie er ook maar
gebeurt via de BTW-code en de betreffende debiteur of crediteur.
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Controlerende tussenrekeningen (zoals bijvoorbeeld een grootboekrekening "Nog af
te leveren goederen", die gebruikt wordt tussen het moment van factuurverzending
en werkelijke afgifte van goederen) kunnen ook in het ontwikkelde model worden
verwerkt. Want daar wordt verondersteld dat iedere transactie twee reacties kent, en
daardoor moeten transacties die zich niet op ac#n moment aandienen gesplitst
worden en ontstaat de noodzaak tot tussenrekeningen. In hoofdstuk 3 is het
voorbeeld gegeven van een verkoop. Hierbij werd de factuur verzonden en werd een
verplichting tot aflevering van goederen opgenomen (zie hiervoor ook hoofdstuk 3
blok 9 transactie 2).
In de pakketten Exact, Afas en Multivers wordt gebruik gemaakt van dagboeken en
bij SAP wordt de financiale administratie (Fl) gevoed door o.a. de modules Material
Management (MM) en Sales & Delivery (SD). In de dagboeken en modules worden
transacties ingevoerd om het invoergemak te vergroten en controle op de invoer
mogelijk te maken. Omdat het ontwikkelde model niet is opgezet als praktisch
werkend systeem maar als een theoretisch correcte formulering, is in het ontwikkelde
model geen rekening gehouden met invoergemak of controlemogelijkheden. Hoewel
invoergemak en controlemiddelen in de praktijk erg belangrijk zijn, zijn deze voor een
conceptueel boekhoudmodel niet noodzakelijk. WeI bestaat er net als in de
geanalyseerde pakketten een strikte controle op de gelijkheid van debet en credit,
doordat de aan het ontwikkelde model ten grondslag liggende vergelijking altijd in
evenwicht moet zijn.

Data storage:
In de pakketten wordt gebruik gemaakt van een relationele database met
verschillende tabellen voor de stamgegevens en transactiegegevens. Ook in het
technisch model zijn de gegevens in verschillende tabellen opgenomen, maar
stonden alle transactiegegevens in aan tabel. Over de plaats van de gegevens in de
pakketten is weinig bekend. WeI is van Exact bekend dat in de geanalyseerde versie
de mutaties van grootboek, debiteuren en crediteuren gescheiden werden
opgeslagen. Bovendien, indien batch verwerking als verwerkingsmethode wordt
gekozen, staan de transactiegegevens ook gesplitst vanwege de tweedeling in
verwerkte en onverwerkte transactiegegevens. In de nieuwere versie van Exact
(Globe 2000) bestaat er maar aan transactiebestand, waarin alle transactiegegevens
worden opgeslagen, verwerkt en onverwerkt. Er bestaat dus overeenkomst tussen
de "data storage" in de pakketten en de "data storage" in het technisch model.

Data processing:
De verwerking van de ingevoerde transactiegegevens gebeurt bij Multivers en SAP
op een directe ofwel real time basis. Bij Exact en Afas bestaat de keuzemogelijkheid
voor batch verwerking of directe verwerking. In principe wordt bij het ontwikkelde
model ook uitgegaan van een real time verwerking omdat op het moment dat de
transactie is ingevoerd alle gegevens up to date zijn. Omdat bij de ontwikkeling van
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het conceptuele model is geabstraheerd van technische en organisatorische
aspecten, blijft buiten beschouwing wat er op het moment van verwerken gebeurt
met de ingevoerde gegevens. Het ontwikkelde model is immers opgesteld losstaand
van de stand van de techniek, met andere woorden het werkt ongeacht welk
technisch hulpmiddel voor de boekhouding gehanteerd wordt. Bij de pakketten waar
gekozen wordt voor batch verwerking, worden gegevens weI tijdelijk opgeslagen bij
"boeken", die op het moment van "verwerken" definitief worden opgeslagen. \/66r het
verwerken kunnen nog wijzigingen worden aangebracht die later niet meer als
zodanig zijn terug te vinden.

Omdat bij alle geanalyseerde pakketten een relationele database gehanteerd wordt,
worden steeds de ingevoerde gegevens opgeslagen in verschillende tabellen. In het
technisch model in hoofdstuk 4, waarin het ontwikkelde conceptuele model is
uitgediept met behulp van een relationele database in de richting van een praktisch
werkend systeem, is eveneens gebruik gemaakt van meerdere tabellen. Bij het
technisch model is echter geen rekening gehouden met optimalisering van de
gegevens in de tabellen.

Information Output:
Het ontwikkelde model is zodanig opgesteld dat op ieder moment een balans en
winst- en verliesrekening kan worden opgesteld. Deze overzichten worden opgesteld
door alle mutaties in de opgegeven periode of over het gewenste aantal transacties
te sommeren. Hierbij wordt weI verondersteld dat alle gegevens van individuele
transacties steeds bewaard blijven. Sommatie vindt plaats vanaf de eerste transactie.
Om organisatorische redenen wordt in de geanalyseerde pakketten gewerkt met een
jaarafsluiting, waarbij steeds een nieuwe beginbalans wordt gegenereerd door het
pakket. Deze nieuwe beginstanden vormen in de sommatie ter opstelling van balans
en winst- en verliesrekening als het ware een beginpunt ongelijk aan 0. Ook voor
operationele informatie, zoals bijvoorbeeld openstaande posten debiteuren, worden
in de pakketten vaak aparte tabellen gecreaerd in verband met snelheid bij het
opvragen van de informatie.
Naast de balans en de winst- en verliesrekening leveren de pakketten veel
operationele informatie, die uit met name de subadministraties afkomstig is. Soms is
het ook mogelijk zelf queries te formuleren. Ook het ontwikkelde model kan
informatie leveren omdat met behulp van de identificatiecodes j en s veel
detailinformatie is opgeslagen, waarbij door de opzet (ook Ic j en s blijven via de
voorraadgrootheden passen in de transactietabel) steeds het evenwicht is
gegarandeerd! Bij SAP worden ook interne gegevens met betrekking tot kosten en
opbrengsten via de Controlling (CO) module ingevoerd zonder dat dit consequenties
heeft voor de Fl module. Hierdoor kan het voorkomen dat er verschillen ontstaan in
bijvoorbeeld winst berekend in de CO module en winst berekend in de Fl module.
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5.4.3   Vergelijking vanuit het ontwikkelde model

Ontwikkelde model Geanalyseerde pakketten
(beknopte weergave) (overeenkomstige begrippen)

Niveau:

Niveau 0 (invoer van Tc)

Niveau 0 kent 16 verschillende reactie- aanmaken grootboekrekeningen,
patronen die in de Reactietabel zijn aan- aanmaken van dagboeken,
gegeven met de Tc. De reacties zijn weer- definiaren van soort dagboek
gegeven als toename en of afname van en koppeling van vaste
voorraadgrootheden, er zijn bij iedere grootboekrekening aan het dagboek:
transactie precies 2 reacties. de standaard-journaalpost is

bekend.

Niveau 1  (invoer van Tc + Transactiebedrag)

Op dit niveau wordt naast Tc ook het transactiebedrag (of nettobedrag,
transactiebedrag ingevoerd. Hierdoor kan het BTW-bedrag etc) in principe worden
model op dit niveau echt gaan werken en positieve bedragen (bij inkoop- en
output leveren. verkoopboek) ingevoerd.
Dit transactiebedrag kan het BTW-bedrag Positieve of negatieve bedragen
zijn omdat de BTW vordering of schuld als hebben invloed op de
een aparte transactie door het model wordt standaard-journaalpost. Soms
verwerkt zijn ook negatieve bedragen

mogelijk, dit moet worden
aangegeven bij de aanmaak van
dagboeken. Bij het memoriaal moet
een debet- en creditbedrag worden
ingevoerd.

Niveau 2
(nieuw invoerelement is Transactienummer)

transactienummer,
Door middel van het toevoegen van een factuurnummer,
transactienummer kunnen transacties wor- boekstuknummer
den teruggezocht en kan output op basis van
een gewenst aantal transacties worden
geleverd.
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Niveau 3
(nieuw invoerelement is Transactiedatum) boeNaar, periode, datum

Niveau 4
(nieuw invoerelement is Identificatiecode j) grootboekrekeningnummer en aan

dagboek gekoppeld
Met Ic j wordt de categorie binnen de voor- grootboekrekeningnummer
raadgrootheid A, L, I of E benoemd. Voor (tegenrekening genoemd, soms
elke veranderende voorraadgrootheid moet kan dit een tussenrekening zijn)
dus Ic j worden aangegeven.

Niveau 5
(nieuw invoerelement is Identificatiecode s) project, kostenplaats, kostendrager,

debiteuren- en
Met Ic s wordt de subcategorie binnen de crediteurennummer
categorie van A, L, I of E aangegeven. Deze
subcategorie kan gebruikt worden bij iedere
categorie, dus bij A, L, I en E.

Niveau 6
(nieuwe invoerelementen zijn Hoeveelheid aantal stuks, hoeveelheden,
en Prijs) eenheden, weeknummers,

betalingsconditie
Voor transacties waarbij producten zijn
betrokken heeft het hoeveelheidselement
veel betekenis, omdat ook dan gewerkt kan
worden met bijvoorbeeld vaste prijzen. Voor
monetaire transacties heeft dit inputelement
minder betekenis.

In het technisch model is gewerkt met de
volgende tabellen en queries:

Tabellen:

Reactietabel Bij gebruik van dagboeken: door
de koppeling van een

In de Reactietabel zijn de muterende voorraad- grootboekrekening aan een
grootheden aangegeven met de bijbehorende dagboek, ontstaat de helft van
Tc. Met behulp van de Teken label wordt de de standaard-journaalpost.
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richting van de verandering aangegeven. Op Bij gebruik van alleen
niveau 4 verandert de Reactietabel omdat memoriaal wordt de reactie pas
op dat niveau gewerkt moet worden met Ic j op moment van invoer van
die in de Reactietabel moeten worden ver- gegevens bekend.
werkt door het invoeren van een vaste
volgorde (zie Volgorde tabel).

Transactietabel
In de Transactietabel worden de transactie- Transactiegegevens worden
gegevens ingevoerd. ledere rij bevat de vastgelegd in (tijdelijke of definitieve)
verschillende kenmerken van de transactie. tabellen voor grootboek-, debiteuren-
Op ieder volgend abstractieniveau wordt de en crediteurenmutaties.
Transactietabel daarom met een invoer-
element (in een kolom vastgelegd) uitgebreid.

Categorieen
In de tabel Categoriean zijn de verschillende De grootboekrekeningen wor-
categoriean (op niveau 4) en de sub- den aangemaakt voordat de
categoriean (op niveau 5) vastgelegd. transacties kunnen worden
De categoriean en (sub)categoriean worden ingevoerd.
binnen de voorraadgrootheden aangegeven De grootboekrekeningen wor-
met Ic j en Ic s.worden den gehanteerd voor het vastleggen

van de transactiegegevens. Voor
een balans- of winst- en
verliesrekeningopstelling kunnen de
grootboekrekeningen worden
geaggregeerd ("verdicht").
Daarnaast de aanmaak van
subadministraties debiteuren en
crediteuren. Deze subadministraties
worden gekoppeld aan de
betreffende collectieve rekening.

Teken tabel
In deze tabel wordt aangegeven bij welke Voor een toename of afname
Transactiecodes de voorraadgrootheden kan een positief of negatief
toenemen of afnemen. Indien ze afnemen bedrag worden gebruikt, maar
wordt dat in deze tabel aangegeven met een meestal gebeurt dit in de journaal-
"-"teken. Bij toenemen met een "+" post m.b.v. debet en credit.
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Volgorde tabel:
Hierin wordt aangegeven welke Ic j Doordat grootboekrekeningen
behoort bij welke voorraadgrootheid. Omdat worden gebruikt, wordt direct de
per transactie steeds twee voorraad- "categorie binnen de voorraadgroot-
grootheden moeten worden aangegeven heid aangegeven. Een volgorde aan-
worden ook twee Identificatiecodes j brengen is daarom niet nodig.
aangegeven. In deze tabel is de verplichte
volgorde aangegeven.

Queries:

Niveau 1 Um 3 sommatie van mutaties Sommatie van mutaties over
in A, L, I en E ten behoeve van balans en grootboekrekeningen in lopend
winst- en verliesrekening of voorgaand boekjaar c.q. perioden

ten behoeve van
Mutatiebalans en standen ten behoeve van verdichte balans zonder
Balans en winst- en verliesrekening. detaillering (dat is voor de balans de

openingsbalans + eventuele
correcties hierop + mutaties in de
betreffende periode; voor de W&V
alleen de mutaties in betreffende
periode)

Niveau 4: sommatie van mutaties in catego- historische overzichten,
rieen van A, L, 1 en E, mutatieoverzichten
ten behoeve van balans en winst- vergelijkingen tussen boekjaren
en verliesrekening die voldoet aan de of rekeningen
betreffende wettelijke eisen

Niveau 5: sommatie van mutaties in sub- debiteuren- en
categorieen van A, L, l en E. crediteurenmutaties
management informatie voor interne openstaande posten,
besturing: kostenplaats, kostendragers, historische mutaties debiteuren
debiteuren- en crediteurenadministraties en crediteuren

Niveau 6: management informatie: informatie over hoeveelheden
hoeveelheden en prijzen
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5.5 Conclusie

Om de vraag te kunnen beantwoorden in hoeverre het ontwikkelde conceptuele
model overeenkomt met het conceptuele model van een in de praktijk werkend
softwarepakket, zijn vier pakketten geanalyseerd. De analyse kende verschillende
stappen: eerst werd gekeken op welke manier gegevens worden ingevoerd (data
entry), vervolgens wat er met deze ingevoerde gegevens gebeurt (data storage en
data processing) en daarna welke output op welke manier beschikbaar is
(information output). De geanalyseerde boekhoudpakketten Exact, Multivers en Afas
kennen een dagboekenstructuur die praktische aspecten, maar ook een conceptueel
aspect heeft. Om de vergelijking met het ontwikkelde model zuiver te houden, is
daarom ook gekeken naar de situatie waarin geen gebruik zou worden gemaakt van
de dagboeken in het pakket, maar waarin alle transacties via het memoriaal zouden
worden ingevoerd, met andere woorden niet gesorteerd naar type transactie. Uit de
vergelijking met het ontwikkelde model bij deze analysestap wordt duidelijk dat  het
ontwikkelde model en datgene dat in de pakketten voorkomt zeer grote
overeenkomsten vertonen. Ook het model in een pakket is gebaseerd op de
evenwichtsvergelijking. Vanuit pragmatisch oogpunt wordt gebruik gemaakt van
dagboeken. Echter het conceptuele aspect van het dagboek, namelijk dat deze dan
van de twee reacties weergeeft, sluit aan bij het ontwikkelde model.
Bij de analysestap dataprocessing werd uit de analyse niet altijd duidelijk wat er met
de gegevens gebeurt op moment van verwerken. Bij veel pakketten geldt een real
time of directe verwerking waardoor invoer en verwerking samenvallen. Bij SAP is de
verwerking meer real time dan bij de boekhoudpakketten omdat bij SAP de invoer
van transacties plaatsvindt in de modules. Ook in het ontwikkelde model wordt
impliciet uitgegaan van directe of real time verwerking. Op moment van de invoer zijn
de gegevens verwerkt. Aangezien de geanalyseerde pakketten gebruik maken van
een relationele database worden gegevens weggeschreven in veel tabellen. Het
ontwikkelde conceptuele model is niet gebonden aan een bepaalde technische
toepassing en daarom is op dit punt een vergelijking niet zinvol. Bij de analyse van
data storage is ook gekeken naar het technische model van hoofdstuk 4, waarin
eveneens gebruik is gemaakt van tabellen. Naast de Transactietabel die de
transactiegegevens bevat zijn er tabellen met vaste gegevens zoals namen van
voorraadgrootheden en tabellen die de werking van het systeem weergeven, zoals
de Reactietabel.
Voor wat betreft de informatie die uit de pakketten gehaaid kan worden kan gezegd
worden dat deze op dezelfde manier tot stand komt als in het ontwikkelde model: een
sommatie van mutaties over een bepaalde periode. Het pakket stelt in staat om de
balans op te stellen en de winst- en verliesrekening. Er kan worden aangegeven op
welke manier deze overzichten eruit moeten zien. Daarnaast is meer operationele
informatie opvraagbaar, zoals openstaande posten debiteuren. Voor deze output
heeft het pakket een standaard query geformuleerd waarbij de gebruiker criteria kan
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aangeven over bijvoorbeeld welke periode en over de vorm. Bij SAP R/3 is de output
vooral gericht op concrete management informatie. Ook het ontwikkelde model kan
op niveau 4 informatie leveren ten behoeve van de externe verslaggeving en op
niveau 5 meer operationele informatie over bijvoorbeeld de openstaande posten
debiteuren. En op niveau 6 kan het model ook kwantitatieve informatie verschaffen.
Uit de vergelijking tussen het ontwikkelde conceptuele model en de geanalyseerde
pakketten is duidelijk geworden dat het ontwikkelde model in de pakketten is terug te
vinden. Dit wordt echter versluierd door de technische, organisatorische en
pragmatische toepassingen die in het pakket verwerkt zijn.
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6. CONCLUSIES

Hoewel in de praktijk de boekhouding al geruime tijd geautomatiseerd is, wordt het
boekhoudmodel in zowel Nederlandse als Angelsaksische literatuur vaak besproken
in een handmatig systeem. Het boekhoudmodel in een handmatig systeem kent
verschillende stappen, die een logische plaats en functie hadden in een tijd dat er
nog geen automatisering bestond. Maar nu de boekhouding bij bedrijven al zo lang
geautomatiseerd is, zijn de stappen in het boekhoudmodel van een geautomatiseerd
systeem niet meer gelijk aan die in een handmatig systeem. En zoals uit de in
hoofdstuk 5 uitgewerkte analyse van software pakketten blijkt, zijn die stappen
inderdaad niet gelijk. Bijvoorbeeld in een handmatig systeem maakt men
journaalposten van transacties uit een dagboek en vervolgens verwerkt men deze
journaalposten in het grootboek. Hetzelfde financidle felt en de consequenties
daarvan voor de balans en de winst- en verliesrekening legde men meerdere malen

vast (in het dagboek, in het journaal, in het grootboek en uiteindelijk mondt het
proces uit in de kolommenbalans). Al die vastleggingen werden even zovele stappen
in het proces van aggregatie dat technisch niet anders kon verlopen dan door fase

voor fase op te tellen tot de "ingedikte" informatie was bereikt die een balans en
winst- en verliesrekening kon voorstellen. Tegenwoordig maakt men gebruik van
(boekhoud)pakketten die gebaseerd zijn op een (relationele) database-toepassing.
Hierbij hoeft een transactie slechts 66nmaal te worden ingevoerd (zie hoofdstuk 1).
De probleemstelling die in dit proefschrift aan de orde is, is het ontwikkelen van een
conceptueel boekhoudmodel, dat losstaat van de technologie van het systeem en dat
op beknopte wijze de werking van de boekhouding weergeeft.

Het conceptuele model
In hoofdstuk 2 van dit proefschrift is een conceptueel model ontwikkeld dat niet
alleen de balansvergelijking als uitgangspunt heeft, maar tevens een vergelijking
hanteert voor de winst- en verliesrekening. Deze beide vergelijkingen zijn
geintegreerd tot een model dat uiteindelijk in aan vergelijking (31) uit hoofdstuk 2 kan
worden beschreven. De opgestelde vergelijking heeft als invoer de mutaties ten
gevolge van individuele transacties waardoor de vergelijking dynamisch wordt;
veranderingen in Assets, Liabilities, Income en Expenses kunnen worden vastgelegd
van iedere transactie over een bepaalde periode, waarbij tevens de standen op een
bepaald tijdstip kunnen worden bepaald door sommatie van deze mutaties. Doordat
iedere transactie twee reacties (mutaties in A, L, I of E) kent, zijn er maximaal zestien

reactiepatronen mogelijk (zie tabel 2.1) waarmee alle soorten transacties beschreven
kunnen worden. Vergelijking (31) geeft het conceptuele boekhoudmodel op een
beknopte wijze weer - met een vergelijking - zonder gebruik te maken van een
technisch hulpmiddel en is daardoor niet afhankelijk van de stand van de
technologie. Met behulp van het ontwikkelde conceptuele boekhoudmodel kan veel
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eenvoudiger het in de praktijk werkend boekhoudsysteem worden besproken, omdat
dit ontwikkelde model neutraal is ten opzichte van een technisch hulpmiddel of
organisatorisch proces. Het ontwikkelde conceptuele model bespreekt geen
technische of organisatorische stappen die in de praktijk nodig zijn bij het voeren van
een boekhouding, maar richt zich puur op de "core business" van de boekhouding:
het verwerken van de mutaties als gevolg van transacties. Het ontwikkelde
conceptuele model is in staat het gat te dichten, dat ontstaan is door de
voortschrijdende technologische ontwikkeling, tussen de boekhoudliteratuur en de
geautomatiseerde boekhoudpraktijk, omdat dit conceptuele model los staat van de
technologie.
Bovendien is het ontwikkelde conceptuele model uitgewerkt op verschillende
abstractieniveaus. Het model start met het meest abstracte niveau, niveau 0, dat
beschreven is in vergelijking (20). Hierin wordt het reactiepatroon van een transactie
weergegeven. Vergelijking (20) kent maximaal 16 verschillende reactiepatronen.
ledere transactie   kent  dan   van   deze 16 reactiepatronen. Met niveau 0 wordt  de
werking van de boekhouding beschreven zonder dat andere praktische en
organisatorische aspecten deze werking vertroebelen. Op de volgende
abstractieniveaus wordt steeds een nieuwe inputelement toegevoegd, dat steeds een
eigen functie heeft. Op niveau 0 wordt alleen de transactiecode ingegeven, waardoor
het reactiepatroon bekend wordt. Hiermee is de essentie van het boekhouden
beschreven.  Door het toevoegen  van het transactiebedrag (niveau   1) is output
mogelijk die in geld is uit te drukken. Door het toevoegen van een transactienummer
(niveau 2), is een transactie terug te zoeken, waardoor een controlespoor ontstaat.
Door het toevoegen van een transactiedatum (niveau 3) is tijdgebonden output te
leveren, zoals de balans op een bepaald tijdstip en de winst- en verliesrekening over
een bepaalde periode. Niveau 4 heeft, door het onderscheiden van categorieen
binnen de voorraadgrootheden, realiteitsgehalte en de output kan daarbij voldoen
aan de eisen die door wet- en regelgeving daaraan worden gesteld. Door het nader
detailleren van de categoriean in subcategoriean, ontstaat gedetailleerde informatie
die van belang is voor de operationele bedrijfsvoering. Door het splitsen van het
transactiebedrag in een hoeveelheid en een prijs per eenheid is het mogelijk ook
kwantitatieve output te leveren.
In de verschillende abstractieniveaus van het conceptueel model is op het hoogste
niveau dus de essentie beschreven en vervolgens is het model steeds verder
geconcretiseerd, tot een financieel informatiesysteem en later in de richting van een
management informatiesysteem.

Het cognitieve model
Voor studenten en voor alle andere gebruikers die zich de werking van de
boekhouding eigen willen maken is het ontwikkelde conceptuele model van
betekenis. In het handmatig boekhoudmodel raken zij verstrikt in de vele handmatige
stappen die worden beschreven. Van deze stappen waren de plaats en functie in een
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handmatig systeem duidelijk en noodzakelijk, maar deze zijn bij de uiteenzetting van
de werking van de hedendaagse boekhouding onlogische en onnodige ballast.
Daarom kost het de student vaak veel moeite en veel tijd om zich het boekhouden en
de werking van het boekhoudmodel eigen te maken. Door nu gebruik te maken van
het beknopt beschreven conceptuele model, kan onnodige ballast overboord worden
gegooid en kan de student zich richten op de feitelijke werking van de boekhouding:
wat zijn de consequenties van een transactie voor de balans en de winst- en
verliesrekening?
Omdat het conceptuele model beknopt en abstract is beschreven, is het voor
studenten en andere gebruiker wellicht moeilijk om het onmiddellijk te kunnen
toepassen op een concreet boekhoudprobleem. In het cognitief model is beschreven
welke denkstappen binnen het conceptuele model op de verschillende
abstractieniveaus moeten worden genomen. Dit cognitieve model is aan de hand van
een stappenplan uitgewerkt, waardoor de student als het ware aan de hand wordt
gehouden bij iedere te nemen denkstap. Die stappen zijn geen handmatige
handelingen zoals in de bestaande lesmethoden voorkomen, maar denkstappen.
Natuurlijk worden ook in de bestaande lesmethoden denkstappen genomen en
beschreven, maar deze worden daar gecamoufleerd door de handmatige
procestechnieken. Doordat het cognitieve model dezelfde abstractieniveaus kent als
het conceptuele model, zal de student en andere gebruiker zich bij de bestudering
geheel kunnen richten op het doorzien van de werking van de boekhouding. Dit
wordt op niveau 0 beschreven. Op niveau 1 wordt het transactiebedrag toegevoegd,
waardoor aan de reacties een waardebedrag kan worden meegegeven, zodat op dit
niveau output leverbaar is. Deze output zal waarschijnlijk niet leiden tot oplossing van
het boekhoudprobleem. Hiervoor moeten niveau 2,3 en 4 worden doorlopen. Op
niveau 2 wordt het transactienummer toegevoegd zodat individuele transacties zijn
terug te zoeken. Op niveau 3 geldt de transactiedatum als extra input. Hierdoor is het
mogelijk tijdgebonden output te genereren. Op niveau 4 worden, ter detaillering van
de output, categorieen binnen A, L, I en E aangemaakt. Bij het ingeven van de
transactiegegevens wordt dan door middel van een Identificatiecode j de categorie
binnen de voorraadgrootheid aangeduid die muteert. Op dit niveau ontstaat daarom
meer gedetailleerde output die mogelijk in staat stelt tot het oplossen van het
boekhoudprobleem. Bovendien voldoet deze output aan de wettelijke eisen die
hieraan worden gesteld. Op niveau 5 bestaat de mogelijkheid om de categorieen nog
nader te specificeren met subcategoriean, die met een Identificatiecode s worden
aangeduid. Op niveau 6 wordt het transactiebedrag uitgesplitst in een hoeveelheid
en een prijs per eenheid.  Door het uiteenrafelen van het model in de verschillende
abstractieniveaus, is ook efficiency te bereiken bij de bestudering. Wanneer de
studenten of gebruikers de concepten kennen en deze kunnen toepassen, kunnen zij
in principe alle boekhoudproblemen oplossen. Daardoor zou wellicht ook het aantal
studiebelastingsuren voor het vak boekhouden in het curriculum van een studie
bedrijfseconomie aanzienlijk kunnen worden verminderd. Wanneer studenten en
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gebruikers de eerste 6 denkstappen op niveau 0 van het conceptuele en cognitieve
model doorzien hebben, is het probleem voor het grootste gedeelte opgelost: op
niveau 0 wordt bij de keuze van de transactiecode het reactiepatroon bepaald. De
overige niveaus zorgen voor detaillering en uitbreiding van informatie.

Het technische model
In dit proefschrift is daarom het conceptuele model nagenoeg aan op adn omgezet in
een werkend boekhoudsysteem. Omdat de in de praktijk werkende
boekhoudsystemen over het algemeen gebruik maken van een relationele database,
is hier bij het implementeren van het conceptuele model ook gebruik van gemaakt in
het database programma Ms Access. In hoofdstuk 4 is beschreven op welke wijze
het ontwikkelde conceptuele model kan worden gebruikt als uitgangspunt bij het
ontwerpen van een technisch werkende implementatie. Hoewel is geabstraheerd van
technische eisen, zoals een emciente data opslag en van organisatorische eisen,
zoals o.a. toegangscontrole en decentrale invoer van gegevens, levert het technisch
model een volledig werkend systeem op. In het technisch model zijn tevens alle
abstractieniveaus van het conceptuele model heel duidelijk terug te vinden. Niveau 0
dat de werking van het conceptuele model beschrijft, is opgenomen in de
Reactietabel.   In de Reactietabel   zijn   de 16 verschillende reactiepatronen   bij   de
Transactiecode opgenomen. De transactiegegevens worden opgenomen in een
Transactietabel. In deze Transactietabel staan in iedere kolom de verschillende
inputelementen die op ieder abstractieniveau worden toegevoegd. Zo bevat de
Transactietabel op niveau 0 slechts aan kolom, namelijk alleen de Transactiecode.
Op niveau 1 wordt daar een nieuwe kolom met het transactiebedrag toegevoegd en
op niveau 2 een kolom met het transactienummer. De Transactietabel wordt
gekoppeld aan de Reactietabel met behulp van de Transactiecode. Via deze
Transactiecode is het mogelijk voor iedere in de Transactietabel ingevoerde
transactie het reactiepatroon zoals weergegeven in de Reactietabel te bepalen. Door
middel van queries kunnen selecties gemaakt worden uit de verschillende tabellen
en bewerkingen zoals optellen en salderen uitgevoerd worden.
Duidelijk wordt ook dat in het technisch model de controle op evenwicht in de
boekhouding altijd gegarandeerd is, door de manier waarop de Reactietabel is
opgesteld. Hierdoor is het mogelijk het conceptuele model eventueel in combinatie
met het technisch model te gebruiken als uitgangspunt bij het ontwerpen van een
boekhoudpakket of financiele module van een meer omvangrijk informatiesysteem.
Ook wanneer geen relationele database gebruikt wordt, maar indien, als gevolg van
de technologische ontwikkeling, er een ander type database, bijvoorbeeld een object
georiOnteerde database, zal het conceptuele model nog steeds als uitgangspunt
moeten dienen; het conceptuele model staat immers los van de toegepaste
technische hulpmiddelen en geeft de essentie van het boekhouden weer.
Met behulp van het conceptuele model in combinatie met het technische model zal
een student en andere gebruiker ook gemakkelijker en beter de werking van een

122



boekhoudpakket of financieel informatiesysteem begrijpen, omdat hij zich de
concepten van het boekhouden eigen heeft gemaakt zonder het handmatige proces.
Het idee om de student of gebruiker de concepten van het boekhouden te leren aan
de hand van een boekhoudpakket is niet goed. De student / gebruiker leert in dat
geval het pakket te bedienen en niet wat de essentie van boekhouden is. Door eerst
de concepten van het boekhouden te leren aan de hand van het conceptuele model
in combinatie met cognitieve en technische model, moet het voor hem mogelijk zijn in
elk willekeurig (boekhoud)pakket, de werking van het daar toegepaste
boekhoudmodel te begrijpen en daardoor de werking van het pakket beter te
begr pen.

In dit proefschrift is het technisch model vooral ontwikkeld om de validiteit van het
conceptuele model ook in de richting van een praktisch werkend systeem aan te
tonen, zodat een vergelijking tussen het conceptuele model enerzijds en de in de
praktijk gehanteerde boekhoudpakketten anderzijds gemaakt kan worden.

Analyse van boekhoudsoftware
Met het maken van deze vergelijking wordt de vraag beantwoord of het ontwikkelde
conceptuele model ook daadwerkelijk in de werking van de in de praktijk gebruikte
pakketten is terug te vinden. Uit de analyse van vier in de praktijk gehanteerde
pakketten (drie boekhoudpakketten en aan financiale module van een geTntegreerd
pakket) blijkt dat er bij de verschillende pakketten veel overeenkomsten zijn bij de
verschillende fasen waarop de analyse zich richt: data entry, data storage, data
processing en information output. Hoewel de opzet van het ge'i'ntegreerde pakket
meer logistiek geori nteerd is en naast financidle ook veel niet financiale gegevens
bevat, wijkt het boekhoudgedeelte conceptueel niet af van de bestudeerde
boekhoudpakketten. Bij de vergelijking van de geanalyseerde pakketten met het in
dit proefschrift ontwikkelde conceptuele model, blijkt dat het ontwikkelde conceptuele
model goed gebruikt kan worden om de geanalyseerde pakketten te beschrijven. Bij
de aanschaf van een nieuw (boekhoud)pakket kan de werking van dit eventueel aan
te schaffen pakket mede worden beoordeeld aan de hand van het conceptuele
model. Wanneer het pakket niet aan het conceptuele model voldoet of een veel
ingewikkeldere werkwijze vereist, moet men zich afvragen waarom voor deze opzet
is gekozen.

Concluderend kan worden gezegd dat het in dit proefschrift ontwikkelde conceptuele
boekhoudmodel op verschillende vlakken een meerwaarde heeft boven het tot nu in
de literatuur besproken handmatige boekhoudmodel. Het neemt de discrepantie weg
die is ontstaan tussen het handmatig systeem in de literatuur en de database
systemen in de praktijk. In onderwijssituaties zal hierdoor de student in combinatie
met het cognitieve model een duidelijker beeld krijgen van de inhoud en werking van
het boekhoudmodel en gemakkelijker en sneller een boekhoudpakket kunnen
doorgronden, omdat hij de eraan ten grondslag liggende concepten beter zal
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begrijpen. In de praktijk kan het conceptuele model in combinatie met het technisch
model ook worden gebruikt om pakketten te analyseren en te beoordelen. Met het
ontwikkelen van het conceptuele model is ook een basis gelegd waarop onderzoek
verder kan gaan in verschillende richtingen.

Verder onderzoek

Omdat het ontwikkelde conceptuele model in combinatie met het cognitieve model

kan helpen bij de bestudering van de werking van de boekhouding, zou deze
combinatie moeten worden verwerkt in een nieuwe lesmethode ten behoeve van
studenten. Dit proefschrift rechtvaardigt de hypothese dat zo'n nieuwe lesmethode,
die in tegenstelling tot de bestaande lesmethode geen gebruik maakt van technieken
uit het handmatig systeem, effectiever is dan de bestaande lesmethode. De nieuwe
lesmethode zou een aanzienlijke verbetering moeten betekenen ten aanzien van het
bestaande boekhoudonderwijs. Dit moet nog empirisch getoetst worden, bijvoorbeeld
door studenten die met een nieuwe lesmethode en studenten die met de bestaande
lesmethode zijn onderwezen, te testen op hun kennis van en vaardigheid in het
boekhouden. Ook moet nog worden onderzocht of de nieuwe lesmethode leidt tot
meer efficiency in het bestuderen van het boekhouden, met andere woorden of
studenten minder tijd nodig hebben om de werking van de boekhouding te
doorgronden dan bij de oude lesmethode. Voor dit onderzoek is onderwijskundige
kennis bij de onderzoeker noodzakelijk en dit valt daarom buiten het bestek van dit
onderzoek.
Door in de nieuwe lesmethode uit te gaan van het cognitieve model, start de student
onmiddellijk bij de essentie van het boekhouden. Op niveau 0 worden de eerste vier
denkstappen geformuleerd. Deze houden in het analyseren van het probleem (vaak
is het probleem geformuleerd in de vorm van een transactiebeschrijving) en het
bepalen van het reactiepatroon behorend bij deze transactie. Wanneer de student
het reactiepatroon heeft gevonden, kan het onmiddellijk worden gecontroleerd aan
de hand van vergelijking (20). Op de volgende niveaus wordt steeds een nieuw
inputelement toegevoegd, te beginnen bij het transactiebedrag. Door de invoer van
het transactiebedrag wordt de mutatie meetbaar. Vervolgens het transactienummer,
waardoor het mogelijk wordt de verschillende transacties met hun reactiepatroon te
onderscheiden. Daarna worden de voorraadgrootheden nader gespecificeerd met
behulp van Identificatiecodes en op niveau 6 wordt het transactiebedrag gesplitst in
een hoeveelheidselement en een prijselement. Door de student de abstractieniveaus
te laten doorlopen, beginnen zij altijd met het meest elementaire (niveau 0): het
bepalen van het reactiepatroon van de transactie. De concepten van boekhouden
wordt aangeboden op een korte en bondige manier waarbij de essentie op dat
niveau niet wordt versluierd door praktische of technische vereisten. Op ieder
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volgend niveau wordt het boekhouden steeds concreter gemaakt door het extra

inputelement, waardoor ook de output concreter wordt.
Door de lesmethode te ondersteunen met een software applicatie op basis van het
technische model uit hoofdstuk 4, kan de student onmiddellijk zien wat de
consequenties van het gekozen reactiepatroon is voor de balans en of de winst- en
verliesrekening. Het technische model is met enige aanvullingen zeer geschikt om in
de lesmethode op te nemen omdat dit het conceptuele en cognitieve model op een
heel eenvoudige wijze toepast met gebruik van een database. Bovendien is ook het
technische model naar analogie van het conceptuele model opgebouwd uit de
verschillende abstractieniveaus, zodat de student niveau voor niveau de lesmethode
kan doorlopen en daarbij de denkstappen nemend die in het cognitieve model zijn
geformuleerd. Door de opzet van het technische model ook in de lesmethode te
verwerken, zal de student ook meer inzicht hebben in de opzet en werking van een
praktisch boekhoudpakket of de financidle module van een informatiesysteem en
daardoor beter voorbereid zijn op de praktijk.
Naar een op deze wijze op het onderwijs toegesneden (boekhoud)pakket gaat de
voorkeur uit boven het hanteren van een bestaand pakket uit de praktijk als
ondersteuning van de lesmethode. Uit de analyse van de pakketten in hoofdstuk 5 is

duidelijk geworden dat het conceptuele model in de pakketten weI overeenkomt met
het ontwikkelde model, maar dit door vele praktische aspecten die in het pakket
hiermee zijn verweven, het conceptuele model te zeer wordt vertroebeld. Pakketten
uit de praktijk lijken daarom niet geschikt voor gebruik in een lesmethode voor het
overbrengen van de essentie van boekhouden.
Concluderend door het conceptuele, cognitieve en het technische model te
combineren in een lesmethode, maakt de student zich stap voor stap het
boekhouden eigen, waarbij de methode op niveau 0 start bij de essentie en verder
via de verschillende abstractieniveaus uitgewerkt wordt tot een concrete

boekhouding.
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BIJLAGE 1: SCHEMA CONCEPTUAL FRAMEWORK

Onderstaand schema is gebaseerd op het schema: "begrippen en termen in IASB
stramien" uit "Externe Verslaggeving" (Klaassen, Hoogendoorn en Bak, 2000). In
onderstaand schema zijn de begripsdefinities van de elementen, de bouwstenen van
de financiale overzichten, toegevoegd. Deze worden in het conceptuele model

gehanteerd.

Engelse termen Engelse termen

Gebruikers users and their
(besluitvorming / decharge etc). information needs

Financiale overzichten Financial Statements

Financial position Financidle positie
described by: beschreven door:
- Assets - Activa
- Liabilities - Passiva
- Equity - Eigen vermogen

ToelichtingenPerformance Resultaten Notes and schedules
(verbaal)Described by: beschreven door:

- Income - Baten
- Expenses - Lasten
- Capital - Aanpassingen t.b.v.

maintenance kapitaal

adjustments instandhouding

Grond ieginselen Underlying
Assumptions

Accrual Aangroei ContinuTteit Going Concern

Elements: Elementen: Kwalitatief: Qualitative
characteristics:

Definition - Definitie - Begrijpelijk Understandability
Recognition - Verwerking - Relevant Relevance
Measurement - Waardering - Betrouwbaar Reliability
Capital - Kapitaal- - Vergelijkbaar Comparability
maintenance instandhouding - Dilemma's Constraints

Getrouw beeld True and fair view

129



130



BIJLAGE 2: ANALYSE VAN BOEKHOUDSOFTWARE

1.   Exact E-account 6.1  van  Exact Software

1.1    Data  Entry:

1            a)       aanmaak van grootboekrekeningen:

Voordat de gegevens van transacties kunnen worden ingevoerd, moeten eerst de
grootboekrekeningen worden aangemaakt. Op de grootboekrekeningen worden de
veranderingen in de specifieke Assets, Liabilities, Expenses en Income beschreven.
Tabel 1 laat zien welke kenmerken bij de aanmaak van grootboekrekeningen kunnen
c.q. moeten worden vastgelegd.

Tabel 1: Kenmerken behorende bij de aanmaak van grootboekrekeningen

Kenmerken: Invoer:

Nummer                                                   x

Omschrijving                                   f
Zoekcode                         x

Subtotaalrekening                               j/n*
Balansrekening / W&V-rekening                            x

Debet / Credit                                          x
Type rekening                                  x

BTW-code                                                 x
Verdichting                                    x*

Aantallen registreren?                             j/n
Blokkeren voor direct boeken?                            j/n

Verdichten mutaties bij verwerken?                    j/n
Notities                                                    f

x = verplichte invoer j/n = ja / nee
x* = verplichte invoer indien subtotaalrekening j/n* = ja  / nee / leeg
f = facultatieve invoer

Bij de aanmaak van grootboekrekeningen is men verplicht, naast het nummer en
zoekcode in te voeren; invoer van de omschrijving is niet verplicht. Vervolgens moet
worden aangegeven of het gaat om een subtotaalrekening: de keuze voor Ja, Nee of
Leeg bepaalt tevens hoe de andere kenmerken van de grootboekrekening moeten
worden ingevoerd. Indien wordt aangegeven dat de grootboekrekening een
subtotaalrekening is, kan alleen worden aangegeven of deze dient als
subtotaalrekening op de balans of winst- en verliesrekening (balansrekening of winst-
en verliesrekening) en of de voorkeursplaats debet of credit op dit overzicht is en
eventuele notities. Bij de andere kenmerken (met uitzondering van de verdichting)
wordt dan automatisch "nee", "neutraal" of "nul" ingevoerd. Indien wordt aangegeven
dat de aangemaakte grootboekrekening een lege regel moet worden, kunnen alleen

de plaats op balans of winst- en verliesrekening en debet of credit positie nog worden
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aangegeven, de andere kenmerken worden ook dan automatisch ingevoerd (ook nu
weer met uitzondering van de verdichting). Een lege regel is alleen ten behoeve van
de lay-out van balans en winst- en verliesrekening. Indien wordt aangegeven dat de
aangemaakte grootboekrekening geen subtotaalrekening is moeten c.q. kunnen de
andere kenmerken worden ingevoerd.
De keuze voor balans- of winst- en verliesrekening is bepalend voor de plaats van de
rekening op balans of winst- en verliesrekening en de betekenis van de rekening
(balansrekening of hulprekening Eigen vermogen). Daarnaast moet nog worden
aangegeven of de rekening een debet- of een creditkarakter kent. Deze keuze is
echter niet bepalend, het saldo van de grootboekrekening bepaalt uiteindelijk de
plaatsing debet of credit op het betreffende overzicht. Op de onverdichte balans
worden de posten echter weI gegroepeerd naar de keuze voor debet- of creditpost.
Ook het type rekening (Neutraal, Kosten- of Omzet rekening), hetgeen van belang is
voor de BTW-grondslag, en de bij de rekening horende "advies-BTW-code" moet
worden aangegeven. Dit kenmerk heeft tot doel het invoeren te vergemakkelijken,
omdat bij invoer steeds deze advies-BTW-code verschijnt.
Daarnaast moet de verdichting waartoe de rekening zal behoren, worden
aangegeven. Bij het opvragen van de verdichte balans of winst- en verliesrekening
komt de grootboekrekening met het bedrag of alleen het bedrag, onder de
aangegeven verdichting te staan. Er is echter geen koppeling tussen de
verdichtingscode en de plaatsing op balans of winst- en verliesrekening. Het is
bijvoorbeeld mogelijk een grootboekrekening te karakteriseren als balansrekening en
te verdichten tot Expenses; de rekening komt dan onder Expenses op de balans te
staan! Dit kenmerk van "Verdichten" heeft dus alleen betrekking op de wijze van
presenteren van de overzichten.
Het is ook mogelijk om aan te geven dat op de grootboekrekeningen aantallen
worden vastgelegd, dan moet bij dit kenmerk voor Ja worden gekozen. Dit geeft dan
een extra niet-financiele outputmogelijkheid.
Daarnaast bestaat de mogelijkheid om een rekening te blokkeren, waardoor er niet
rechtstreeks op die rekening geboekt kan worden. Dit gebeurt bij rekeningen die
worden gekoppeld aan een dagboek. Op deze aan een dagboek gekoppelde
grootboekrekening mag niet in een ander dagboek dan waaraan deze gekoppeld is,
geboekt worden. Hierdoor ontstaat de noodzaak tot het gebruik van
tussenrekeningen en daarmee een extra controlemogelijkheid bij decentrale invoer.
Tot slot is het mogelijk om de mutaties op de verschillende rekeningen tijdens het
verwerken te verdichten tot aan enkele mutatie. Hierdoor wordt het benodigde
beslag op de opslagcapaciteit voor gegevens verkleind, maar gaat detail informatie
over individuele mutaties verloren.
Het is duidelijk dat de wezenlijke kenmerken van de grootboekrekeningen zijn:
nummer, zoeknaam, balans of winst- en verliesrekening en debet- of creditrekening.
De andere kenmerken hebben vooral te maken met praktische aspecten als
controlemogelijkheden, extra output-mogelijkheden of gemak bij invoer.
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b)       Aanmaak van dagboeken:

Net als vele andere boekhoudpakketten kent E-account 6.1 een dagboeken-
structuur voor de invoer van gegevens. Het gebruik van deze dagboeken
wordt verklaard door efficiency bij invoer, arbeidsverdeling en

controlemogelijkheden. Voorafgaand aan invoer moeten naast

grootboekrekeningen ook dagboeken worden aangemaakt. In Tabel 2 worden
de kenmerken weergegeven die met betrekking tot de dagboeken moeten /
kunnen worden vastgelegd.

Tabel 2: kenmerken behorend bij de aanmaak van dagboeken

x = verplichte invoer

:                    i            &1i : *5 1 2 '  : i LE              c E E   2    9 3 E Jaj
Ecn /2 5# *g 0 0 E 12

i      i  =  8  :  i  & F c a m  5  ·8   2    9  -0
8    1   -6    8   5   3   8   f     3 -8   3   f .8   4 b   8

1 2

'     5  8       .3      a    gM N      8    ' ALE,    8
Typen Dagboeken:
Memoriaal     x f x x     j/n j/n j/n f f j/n
Inkoopboek x f X X x j/n j/n j/n j/n f f    j/n

Verkoopboek x f x x x j/n j/n j/n j/n f f    j/n

Kasboek               x   f   x x x j/n j/n j/n f f    j/n

Bankboek x f x x f F x j/n j/n   j/n  j/n f f Vn
f = facultatieve invoer
j/n = verplichte invoer voor Ja (j) of Nee (n)

De in te voeren kenmerken zijn te onderscheiden in: verplicht, facultatief of
met ja/nee. Een lege cel wil zeggen dat het kenmerk niet ingevuld kan c.q.
mag worden.
Omdat de in te voeren kenmerken afhankelijk zijn van het type dagboek, is
tabel 2 bij deze analyse zodanig opgesteld dat is af te lezen welke kenmerken
ingevoerd moeten worden bij een bepaald dagboek.
Het type dagboek is een verplicht in te geven kenmerk bij de aanmaak van
iederdagboek.

Een belangrijk kenmerk dat bij alle dagboeken, behalve bij het memoriaal,
moet worden bepaald is welke grootboekrekening aan het betreffende
dagboek gekoppeld wordt. Deze gekoppelde grootboekrekening vormt de helft
van de journaalpost. Aan de keuze voor het type dagboek ligt op deze manier
de helft van de standaard-journaalpost ten grondslag. Hierdoor hoeft bij invoer
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nog slechts dan grootboekrekening ingevoerd te worden, de andere (bij iedere
zelfde type transactie) muterende grootboekrekening is gekoppeld aan het
dagboek en is reeds bekend door het invoeren van het dagboeknummer. Bij
het memoriaal worden verschillende typen transacties ingevoerd, die ieder
een andere reactie kennen. Hierdoor is het bij het memoriaal niet mogelijk een
standaard-journaalpost te formuleren en bij gevolg wordt aan het memoriaal
geen grootboekrekening gekoppeld.

Bij het bank- en postbankboek kan facultatief het bank- of
postbankrekeningnummer worden opgegeven. Bij meerdere
(post)bankrekeningen worden ook meerdere (post)bankboeken worden
aangemaakt.
In alle typen dagboeken met uitzondering van het kasboek kan worden
gekozen voor de optie om het eindsaldo (bij (post)bankboek) of het verschil
(bij inkoop-, verkoopboek en memoriaal) te controleren. Bij het inkoop- en
verkoopboek is controle mogelijk omdat het bedrag twee maal dient te worden
ingegeven (dan maal in kopregel, OOn maal in de subregel), bij het memoriaal
is er een controle op een verschil in totaal bedrag debet en totaal bedrag
credit. Bij het kasboek wordt slechts 66nmaal het bedrag ingevoerd. Het
kenmerk "eindsaldo/verschil controleren" kan daarom worden aangemerkt als
een extra controle op de invoer van gegevens.
Een andere ingebouwde controlemogelijkheid is de mogelijkheid tot het
blokkeren van boekstuknummers en boekingsdata. Bij boeken kunnen door
pakket genoemde nummer en datum dan niet worden gewijzigd. Ook is het
mogelijk het eerste boekstuknummer of verwerkingsnummer te definiaren,
hetgeen van praktisch gemak is bij invoer.
Het is ook mogelijk het "saldo na boeken" in te geven bij de aanmaak van
verschillende dagboeken. Het "saldo na boeken" wordt dan - reeds voor de
verwerking - op de aan het betreffende dagboek gekoppelde
grootboekrekening neergezet. Omdat aan het memoriaal geen

grootboekrekening wordt gekoppeld, is deze handelwijze daar niet mogelijk.
Het kenmerk "scenario's via de actiebalk tonen" is een vorm van gemak bij
invoer van gegevens en komt bij alle typen dagboeken voor.
Het bestaan van de dagboeken wordt onder andere verklaard door het gemak
bij invoer: omdat aan het dagboek een vaste grootboekrekening is gekoppeld,
is daarmee de helft van de reactie bekend. Doordat de gekoppelde
grootboekrekening niet in een ander dagboek is te gebruiken, is er bovendien
een controlemogelijkheid.
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c)  Invoeren van gegevens van transacties:

In tabel 3 is voor E-account 6.1 aangegeven welke kenmerken van de
transactie bij invoer via ieder dagboek moeten worden ingevoerd.

Tabel 3: In te voeren kenmerken bij ieder dagboek
k   5

S  N fli" :&21(1)

E-"5 0,$ 2 c 0,  E  N  E  M

. -  j E&  .8.g.. EMj. .i . 889
c    0 0,0 3 1 1' .E =E &-5 v 3.§.  .6.EF,Ze: 2, 358=EE"No
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Dagboeken:
Memoriaal X  X  X  X  X  X X* XXX x f x
Inkoopboek XXXXXXXXXX x x f x  f   f          f

Verkoopboek x x x x x x x x x x x x f x  f   f          f

Kasboek x x x x x x x x x x x x x f x       x
Bankboek x x x x x x x x x x x x x f x X  X

x = verplichte invoer
f = facultatieve invoer
x* debet- en credit bedrag in Memoriaal

De bij ieder dagboek in te voeren kenmerken van een transactie zijn als volgt
te rangschikken:
• Transactiecode (ofwel de reactie): aangegeven met dagboekcode met

gekoppelde grootboekrekening, grootboekrekeningnummer en eventueel
debiteuren- en crediteurennummer;

• Tijdsmoment: aangegeven met boekjaar, periode en transactiedatum;
•   Transactiebedrag : aangegeven met bedrag en eventueel BTW-bedrag;
• Transactienummer: aangegeven met boekstuknummer;
• Controle-aspecten: aangegeven met volgnummer, regelnummer, begin- en

eindsaldo, storno-boeking;
•   Gemak bij Invoer: dagboekcode
• Operationele informatie openstaande facturen: aangegeven met

weeknummer, betaalreferentie, betalingsconditie.

Wanneer geen gebruik zou worden gemaakt van verschillende dagboeken,
maar alle transacties via het memoriaal worden ingevoerd, ontbreekt voor een
aantal kenmerken de invoermogelijkheid.
Bijvoorbeeld de BTW-code (en het BTW-bedrag). Bij gebruikmaking van het
memoriaal zijn de grootboekrekeningen Te vorderen BTW en te betalen BTW
alleen te muteren door het invoeren van een zelfstandige reactie met behulp
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van deze grootboekrekeningen en het bijbehorende bedrag en niet via de
koppelingen BTW-code en grootboekrekeningen.
Ook de kenmerken "weeknummer, betaalreferentie en betalingsconditie"
kunnen niet via het memoriaal worden ingevoerd. Deze kenmerken zijn van
belang bij inkoop- en verkoopboekingen en komen daarom alleen voor bij het
Inkoop- en Verkoopboek. Met behulp van deze kenmerken is het mogelijk bij
te houden of een debiteuren op tijd betaald heeft en wanneer een crediteur
betaald moet worden. Wanneer alleen gewerkt wordt met het memoriaal,
kunnen deze specifieke kenmerken voor in- en verkoop niet worden
ingevoerd.
De kenmerken "beginsaldo" en "eindsaldo" dienen binnen het bankboek als
een extra controlemiddel bij invoer. Het begin- en eindsaldo zijn vermeld op
het bankafschrift en kunnen bij invoer van de transactie(s) worden ingevoerd.
Het verschil tussen eind- en beginsaldo moet dan gelijk zijn aan het bedrag
van de mutatie. Bij transacties, die via het kasboek worden vastgelegd, kan
het beginsaldo worden ingegeven. Dit beginsaldo wordt door het pakket
steeds aangepast en gegenereerd bij een volgende invoer van een transactie.
Dit vergemakkelijkt de invoer. Bij het memoriaal is dit beginsaldo niet in te
voeren als kenmerk en wordt dan dus ook niet door het pakket gegenereerd.
Ook de optie "storneren" is niet te gebruiken bij invoer via het memoriaal. Om
hetzelfde resultaat als een gestorneerde journaalpost te verkrijgen, kan
dezelfde journaalpost worden ingevoerd maar met bedragen met een negatief
teken.

d)  Ingevoerde gegevens in de database:

De gegevens worden vastgelegd in twee aparte tabellen AMUTAK en
AMUTAS. In AMUTAK worden de gegevens uit de kopregels van de
verschillende dagboeken vastgelegd. Op deze kopregels staat beknopt weer
gegeven op welke transactie het gaat. Hierin staat bijvoorbeeld de datum, het
dagboeknummer, het bedrag en een crediteurennummer. In AMUTAS worden
de gegevens uit de subregels van de verschillende dagboeken per
volgnummer vastgelegd. In de subregels staat extra informatie, zoals
factuurnummers, betalingscondities, BTW-codes en -bedragen. Deze twee
tabellen worden aan elkaar gekoppeld via de volgende kenmerken:
boeNaarcode, periode, dagboeknummer en volgnummer. Met deze
combinatie van kenmerken is iedere transactie terug te vinden, te controleren
en eventueel te verbeteren, zolang de gegevens niet verwerkt zijn. Want op
het moment dat deze gegevens verwerkt worden, worden zij in een nieuwe
tabel opgenomen en wordt de tabel met onverwerkte gegevens leeg gemaakt
(zie verder Dataprocessing).
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e)  Samenvattende vergelijking Data entry binnen Exact:
dagboeken-structuur versus memoriaal:

Exact bij invoer met gebruik van Exact bij invoer via
meerdere dagboeken memoriaal

Aan een dagboek ligt de helft van een Omdat in het memoriaal
standaard-journaalpost ten grondslag, diverse typen transacties wor-
die bij de aanmaak van dagboeken den ingevoerd, kan er geen
tevens wordt bepaald door het koppelen (helft) standaard-journaalpost
van een vaste grootboekrekening aan worden aangegeven en er is
het dagboek. dus ook geen vaste grootboek-

rekening.

Door koppeling van dagboekcode en Bij invoer moeten steeds twee
vaste grootboekrekening hoeft bij invoer grootboekrekeningen worden
slechts dan grootboekrekening te ingevoerd.
worden ingevoerd (m.u.v. memoriaal).

In principe worden positieve bedragen Bij iedere muterende groot-
ingevoerd (m.u.v. kas- en bankboek). boekrekening wordt een debet-
door de standaard-journaalpost con- of creditbedrag ingevoerd. Bij
structie wordt duidelijk welke rekening iedere transactie moet daarom
voor dat bedrag moeten worden de volledige reactie worden
gedebiteerd en welke rekening bepaald.
gecrediteerd.

1.2  Data storage:

Onder data storage wordt vestaan de wijze waarop gegevens zijn vastgelegd
en worden bewaard of vastgehouden. Exact E-account 6.1 maakt gebruik van
een relationele database, waarin de gegevens in verschillende tabellen en
bestanden worden opgeslagen. Zo zijn er voor de nog onverwerkte gegevens
de bestanden AMUTAK en AMUTAS voor de mutaties uit respectievelijk de
kopregels ("K" in AMUTAK) en de subregels ("S" in AMUTAS). Wanneer de
gegevens verwerkt zijn worden ze opgenomen in de bestanden GBKMUT en
DEBMUT en CREDMUT voor respectievelijk de grootboekmutaties, de
debiteurenmutaties en de crediteurenmutaties.
De wijze waarop de bestanden zijn opgezet en hoe deze onderling verbonden
zijn is niet bekend. WeI is bekend dat er gewerkt wordt met meerdere
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bestanden om de snelheid waarmee overzichten kunnen worden opgevraagd
te vergroten.

1.3  Data  processing:

a)  directe of batch verwerking:

Bij Exact E-account 6.1 kan gekozen worden tussen directe verwerking van
gegevens of batch verwerking. Bij de keuze voor batch verwerking bestaat er
de mogelijkheid na het invoeren ("boeken") en v66r verwerking tot het
afdrukken van een invoerverslag, dat gecontroleerd kan worden op fouten bij
invoer. Wanneer de gegevens nog niet verwerkt zijn, kan het oorspronkelijke
invoerscherm met de ingevoerde gegevens worden opgehaald en kunnen
eventuele fouten hersteld worden.
Bij de keuze voor directe verwerking wordt er onmiddellijk na het boeken
verwerkt en een verwerkingsverslag gemaakt. Bij eventuele fouten moet de
boeking gecorrigeerd worden door het maken van een nieuwe boeking.
Wanneer de gegevens verwerkt zijn is het niet meer mogelijk terug te keren
naar het (oorspronkelijke) invoerscherm om de ingevoerde gegevens te
veranderen.

b)  verwerking van gegevens in de database:

Batch verwerking kent de volgende aanpak: bij invoer worden de onverwerkte
gegevens opgeslagen in de tabellen AMUTAK en AMUTAS en vervolgens
worden bij verwerking de ingevoerde en nog onverwerkte gegevens uit deze
tabellen overgezet in de tabel GBKMUT, DEBMUT en CREDMUT. Deze
tabellen bevatten over het algemeen dezelfde velden als AMUTAK en
AMUTAS. Een aantal velden uit AMUTAK en AMUTAS komen te vervallen,
zoals volgnummer en regelnummer. De tabellen AMUTAK en AMUTAS zijn na
verwerking leeg en het is daardoor niet meer mogelijk terug te keren naar de
oorspronkelijke invoer.
Kenmerken (velden) die pas bij verwerking ontstaan / worden toegevoegd, zijn
o.a. het controlegetal. Dit controlegetal is een hulpmiddel bij het controleren of
het verwerken goed is verlopen. Het controlegetal wordt door het systeem zelf
gegenereerd en het bevat een sommatie van de door de gebruiker ingevoerde
rekeningnummers (hash-totaal). De door het pakket toegevoegde rekeningen
(zoals bijvoorbeeld de BTW-rekening) worden niet meegeteld.
Bij directe verwerking van de gegevens worden de ingevoerde gegevens
onmiddellijk opgenomen in de tabel GBKMUT, DEBMUT en CREDMUT
(evenals na verwerking bij de batch aanpak). De gegevens in deze tabel
kunnen niet worden veranderd zonder dat dit zichtbaar wordt op het
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verwerkingsverslag. Veranderingen kunnen alleen met behulp van nieuwe
boekingen worden doorgevoerd. Dit is een ingebouwde beveiliging
(preventief).
Bij het wegschrijven van de mutaties als gevolg van de transacties gaan de
ingevoerde kenmerken zoals bedrag, datum, omschrijving, factuurnummer,
etc., niet verloren (met uitzondering van volgnummer en regelnummer).
GBKMUT bevat dan grotendeels dezelfde gegevens als AMUTAK en
AMUTAS.
De opslag van gegevens in AMUTAK en AMUTAS bij batch verwerking is
slechts een tijdelijk "tussenstation", dat extra controle op de invoer mogelijk
maakt. De batch aanpak is daarom geen wezenlijk element van het
onderliggende boekhoudmodel, reden waarom bij de uiteindelijke vergelijking
wordt uitgegaan van directe verwerking.

c)  Samenvattende vergelijking Data processing binnen Exact:
batch versus directe verwerking

Exact bij batch verwerking Exact bij directe verwerking

De ingevoerde gegevens worden bij
invoer ("na boeken") tijdelijk opgeslagen in
de tabellen AMUTAK en AMUTAS. Met
behulp van de kenmerken volgnummer en
regelnummer is het nu nog mogelijk terug
te keren naar het invoerscherm en de
ingevoerde gegevens te verwijderen of te
veranderen.

Bij verwerking worden de gegevens uit De ingevoerde gegevens
de tabellen AMUTAK en AMUTAS ver- worden direct verwerkt en
wijderd en opgenomen in de tabellen daarom direct opgenomen in
GBKMUT, DEBMUT en CREDMUT. de tabellen GBKMUT,
Deze tabellen bevatten bijna dezelfde DEBMUT en CREDMUT. Deze
gegevens als AMUTAK en AMUTAS met gegevens kunnen niet meer
uitzondering van volg- en regelnummer worden verwijderd en veran-
en met extra door het pakket gegene- derd. Het pakket genereert een
reerde kenmerk verwerkingsnummer extra kenmerk, n.1. het verwer-

kingsnummer.
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1.4   Information  Output:

a)      Genereren van output

Met Exact E-account 6.1 komt als output de balans en winst- en
verliesrekening zowel na boeken (= na invoer, maar v66r verwerking) als na
verwerking beschikbaar.
De mutaties op de grootboekrekeningen en op de subrekeningen debiteuren
en crediteuren zijn op periode op te vragen na zowel boeken als verwerken,
maar op datum of op boekstuknummer slechts na verwerken.
De openstaande posten debiteuren en crediteuren (in de subadministratie
debiteuren en crediteuren) zijn reeds na boeken bijgewerkt. Hierdoor is er niet
altijd overeenstemming over het saldo van een debiteur of crediteur op een
bepaalde datum bij openstaande posten en bij de debiteuren- of
crediteurenkaart.
Tevens zijn met behulp van criteria allerlei selecties te maken van kenmerken
meegegeven bij de invoer van de mutaties. Bijvoorbeeld alle mutaties van
debiteur X met datum kleiner dan ... of bedrag groter dan ... of een
boekstuknummer gelijk aan ... .
Wanneer Exact E-account 6.1 wordt gehanteerd, hetgeen betekent dat er een
grootboekadministratie, een subadministratie debiteuren en crediteuren
gevoerd kan worden maar geen voorraadadministratie, is het na verwerking
van de gegevens moeilijk te zien, welke goederen bij welke leverancier
gekocht zijn. Wanneer via de grootboekkaarten wordt gezocht op
boekstuknummer, dan worden de gemuteerde rekeningen genoemd: de
voorraadrekening en het collectieve rekeningnummer voor crediteuren.
Wanneer bij de mutatieoverzichten van grootboekrekeningen wordt gezocht
op boekstuknummer, wordt naast het collectieve rekeningnummer ook het
nummer van de individuele leverancier genoemd, maar het soort goederen dat
gekocht is kan daaruit niet worden afgeleid.

b)       Informatie ophalen uit de database:

De query ten behoeve van balans en winst- en verliesrekening, wordt
losgelaten op de tabel GBKMUT (en in het geval de balans en winst- en
verliesrekening na boeken wordt gevraagd ook op de AMUTAK en AMUTAS).
In de queries ter opstelling van de balans worden de volgende bewerkingen
aangebracht: de mutaties op alle grootboekrekeningen worden geselecteerd
naar periode of op datum, gesommeerd en gesaldeerd en eventueel verdicht.
De grootboekrekeningen, de subrekeningen debiteuren en crediteuren en de
mutatieoverzichten zijn door middel van queries te leveren. Uit de tabellen
GBKMUT, DEBMUT, CRDMUT voor de verwerkte mutaties en uit de tabellen
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AMUTAK en AMUTAS voor de onverwerkte mutaties (voor overzichten na
boeken), worden de gegevens met behulp van selectie-queries gehaald,
vervolgens moeten c.q. kunnen nog bewerkingen op deze queries
plaatsvinden, onder andere het sommeren en eventueel het salderen van alle
mutaties.
Naast deze door het pakket standaard geleverde selecties kan de gebruiker
eigen selecties maken op grond van door de gebruiker geformuleerde
selectiecriteria. Deze door de gebruiker gemaakte query wordt op tabel
GBKMUT (en eventueel AMUTAK en AMUTAS) losgelaten.
Voor openstaande posten van debiteuren en crediteuren, is bij Exact een
afzonderlijke query geformuleerd. Om er voor te zorgen dat deze query niet
teveel tijd in beslag neemt, wordt de output van deze queries bewaard in
aparte tabellen voor deze openstaande posten: DBOPEN en CROPEN. Deze
tabellen zijn een deelverzameling van AMUTAK, AMUTAS, DEBMUT en
CREDMUT. Ook de saldi van de verschillende debiteuren en crediteuren zijn
na boeken op te vragen en ook daarvoor is een aparte tabel DEBSAL en
CREDSAL. Deze tabellen zijn een bewerking van DBOPEN en CROPEN. De
vier laatst genoemde queries worden gevormd uit zowel de gegevens in de
tabellen AMUTAK en AMUTAS als uit DEBMUT en CREDMUT.
Duidelijk is dat met behulp van het aan het pakket ten grondslag liggende
boekhoudmodel de balans en winst- en verliesrekening kunnen worden

opgesteld.

c)  Afsluiten van de periode:

Na afloop van een periode kunnen de in die periode in dagboeken geboekte
mutaties worden afgesloten. Dit afsluiten is alleen mogelijk wanneer alle
mutaties verwerkt zijn. Het is na afsluiten niet meer mogelijk in die periode te
boeken. Steeds maakt het pakket melding van het feit dat die periode reeds is

afgesloten en dat de dagboeken voor die periode eerst heropend moeten
worden voordat in die afgesloten periode weer boekingen (in dat dagboek)
gemaakt kunnen worden.
Bovendien is er de mogelijkheid tot het openen van een nieuw boekjaar. Dit
kan op allerlei momenten gebeuren. Als standaard boekjaar dient dan het
volgende boekjaar te worden ingegeven. Het pakket genereert dan een
openingsbalans. Alle saldi van de verschillende grootboekrekeningen worden
als beginstand (beginmutatie) meegenomen naar het nieuwe boeNaar. De
mutaties op de grootboekrekeningen in het voorgaande boekjaar gaan niet
verloren; het blijft mogelijk boekingen in het voorgaande boekjaar te maken.
Wanneer boekingen gemaakt worden in het voorgaande boekjaar en deze
boekingen worden verwerkt, wordt de openingsbalans automatisch aangepast.
Het maken van boekingen in het voorgaande boekjaar kan worden
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tegengegaan door het afsluiten van de dagboeken in die perioden. Dit
afsluiten van dagboeken voor perioden is niet noodzakelijk. Het geeft echter
een beveiliging tegen het abusievelijk boeken in een foutief boekjaar.
De mutatieoverzichten van grootboekrekeningen en van subrekening
debiteuren en crediteuren blijven bestaan totdat de grootboek-, debiteuren- en
crediteurenmutaties van het voorgaande boeNaar verdicht zijn. Als alle
mutaties verdicht zijn, is het ook mogelijk het voorgaande boekjaar te
verwijderen: met andere woorden alle individuele mutaties in dat voorgaande
boekjaar worden verwijderd. Detailinformatie in het systeem over het
voorgaande boeNaar gaat dan verloren, maar deze detailinformatie is weI
beschikbaar op papier: bij het afsluiten van het boeNaar worden alle mutaties
in dat boekjaar afgedrukt. In principe is het niet noodzakelijk een jaar af te
sluiten en een boekjaar te verwijderen. In de praktijk gebeurt dat wei, echter
eens in de paar jaar, omdat anders de tabellen zodanig groot en log worden
dat daardoor het systeem uiterst traag gaat werken.

d)   Samenvattende vergelijking Information output binnen Exact:
Dagboekenstructuur en batch verwerking versus memoriaal en directe
verwerkina

Exact bij gebruik van meerdere Exact bij gebruik van alleen
dagboeken en batch verwerking memoriaal en directe verwerking

De output bestaat uit de (verdichte) Omdat bij directe invoer geldt:
balans en winst- en verliesrekening invoer (boeken) = verwerken
zowel "na boeken" als "na verwerken". Zijn (verdichte) balans en winst-
De mutaties op de grootboekrekeningen en verliesrekening altijd up-to-date
worden met name gegeven "na vet-wer- bij. Dit geldt ook voor de
ken" en zijn daarom bij batch verwerking operationele informatie over de-
niet altijd up-to-date bij. De operationele biteuren en crediteuren. Informatie
informatie van openstaande debiteuren over weeknummers, betalings-
en crediteuren wordt gebaseerd op de conditie etc. die niet via het
mutaties "na boeken" en zijn daarom memoriaal konden worden inge-

weI up-to-date bij. voerd, is dan ook niet
beschikbaar.

Bij de query ter opstelling van de balans Bij de query ter opstelling van
en winst- en verliesrekening worden de de balans en winst- en verlies-
bedragen per grootboekrekening en via rekening, worden de bedragen
de dagboekcode voor de gekoppelde per grootboekrekening opgeteld
rekening gesommeerd. Hierbij wordt waarbij rekening gehouden wordt
voor het sommeren van toe- of afnamen met het debet- of creditkarakter
rekening gehouden met de standaard- van de bedragen.
journaalpost.
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2.  Multivers 5.3 van Unit 4

2.1 Data Entry:

a)  Aanmaak van grootboekrekeningen:

Bij de aanmaak van grootboekrekeningen moeten of kunnen een aantal
kenmerken worden ingevoerd; deze kenmerken zijn opgenomen in tabel 4.

Tabel 4: kenmerken bij de aanmaak van grootboekrekeningen

Kenmerken: Invoer:
Nummer                                                          x
Naam                            f

Omschrijving                                       f
Soort rekening                                        x
Opties                                                   f
Boekingsvoorkeur                               j/n
Subadministratie                                     f
BudgeUPrognose                                j/n
Kenmerken                                                 f
Rubriceringscode                                 f

x = verplichte invoer
f = facultatieve invoer
j/n = ja of nee

Voordat de gegevens van de transacties kunnen worden ingevoerd, moeten
eerst algemene gegevens worden ingevoerd, zoals naam en nummer van
bedrijf, contactpersonen, leveringsvoorwaarden, bankgegevens, maar ook
aanmaak van te gebruiken boekjaren. Daarna moeten grootboekrekeningen
worden aangemaakt.
Bij de aanmaak van grootboekrekeningen moet het nummer worden

aangegeven, naam en omschrijving zijn facultatief in te geven (invoer niet
verplicht).
Belangrijk kenmerk bij de aanmaak van de grootboekrekening is het verplicht
aangeven van het soort rekening (balansrekening, resultaatrekening,
subtotaal-rekening). Het soort rekening bepaalt de plaatsing van het saldo van

de rekening op balans of winst- en verliesrekening en welke andere
kenmerken verder nog moeten worden ingegeven. Ook kan worden
aangegeven of het gaat om een kostenbudgetrekening of om een
opbrengstenprognoserekening. Daarnaast kan worden aangegeven of er
verdicht moet worden bij afdrukken en een eventuele rubriceringscode.
Wanneer de rekening als resultaatrekening wordt gekarakteriseerd moet het
kenmerk "het percentage niet aftrekbaar" worden ingegeven. De andere
kenmerken zijn facultatief in te vullen. Bij een subtotaalrekening, moet het
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kenmerk "subtotaalniveau" worden aangegeven, de andere opties, kenmerken
en codes kunnen niet worden ingegeven. De subtotaalrekening heeft alleen
betekenis voor de presentatie.
Daarnaast kan een boekingsvoorkeur worden aangegeven voor de wijze
waarop de rekening gemuteerd zal worden (debet, credit of geen voorkeur).
Het aangeven van een voorkeur voor debet betekent overigens niet dat credit
mutaties op die betreffende rekening niet meer mogelijk zijn, het gaat alleen
om een voorkeur. Bij invoer zal het pakket automatisch de aangegeven
voorkeur tonen. Dit kenmerk is daarom gericht op de efficiency bij invoer.
Tevens is het mogelijk per grootboekrekening een aantal opties aan te geven:
• moet aan de betreffende grootboekrekening een dossier worden

gekoppeld;
• moet aan de betreffende grootboekrekening een kostenplaats worden

gekoppeld;
•  moet aan de betreffende grootboekrekening een subadministratie worden

gekoppeld;
•  moet de betreffende grootboekrekening worden geblokkeerd voor direct

boeken.

Bij de eerste drie opties wordt een automatische doorkoppeling gemaakt naar
respectievelijk het dossier, de kostenplaats en de subadministratie. Onder
dossier wordt bij Multivers verstaan de plaats waar kosten, opbrengsten of
baten op drukken. Onder een kostenplaats wordt bij Multivers verstaan de
plaats waar de kosten, opbrengsten of baten veroorzaakt worden.
Kostenplaatsen worden gebruikt om de kosten/opbrengsten te bekijken van
bijvoorbeeld een afdeling, ploeg, gebouw of machine. Dossiers worden
gebruikt voor de verbijzondering van kosten/baten/opbrengsten van
produkten, projecten, orders, onderzoeken.
De laatste optie bestaat in verband met controlemogelijkheden. De aan een
bepaald dagboek gekoppelde grootboekrekening wordt geblokkeerd,
waardoor het niet meer mogelijk is de grootboekrekening in andere
dagboeken te gebruiken. Bij keuze voor de optie subadministratie kan
vervolgens nog warden aangegeven of het gaat om subadministratie  1,2 o f 3.
Omdat er meerdere subadministraties kunnen bestaan, moet bij de aanmaak
van de rekening worden aangegeven bij welke subadministratie de rekening
behoort.

Tevens wordt aangegeven of de grootboekrekening (bij balans- en
resultaatrekening) betrekking heeft op budgetten of prognoses of geen van
beide. Hierdoor is het ook mogelijk om realisaties met prognoses te
confronteren.
De grootboekrekening kan in een bepaalde rubriek worden geplaatst. De
aanmaak en het onderhoud van de verschillende rubrieken vindt plaats binnen
vier hoofdcategoriean: Activa, Passiva, Kosten en Opbrengsten. Wanneer een
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grootboekrekening is gekarakteriseerd als balansrekening is het alleen

mogelijk deze rekening onder te brengen bij Activa of Passiva en niet bij
Kosten en Opbrengsten. Er is dus een dwingend verband tussen het soort

grootboekrekening en de indeling in Activa, Passiva, Kosten en Opbrengsten.
Vervolgens is het mogelijk te kiezen voor "verdichten bij afdrukken". Hierbij
wordt de op de betreffende grootboekrekening geboekte mutatie bij het
afdrukken gepresenteerd onder die rubriek waartoe de grootboekrekening
behoort.

Het belangrijkste kenmerk dat met betrekking tot de grootboekrekening moet
worden ingevoerd is het soort rekening: dit bepaalt de plaats van de rekening

op balans of winst- en verliesrekening. Met behulp van de "opties" en
"kenmerken" kan de rekening nevenfuncties toebedeeld krijgen, c.q. kunnen

controlemogelijkheden worden benut. Met behulp van de rubriceringscode kan
de rekening binnen de balans en binnen de winst- en verliesrekening een
nadere plaats krijgen.

b)  Aanmaak van dagboeken:

Bij de aanmaak van dagboeken moeten per dagboek een aantal kenmerken

worden ingevoerd. Deze kenmerken zijn opgenomen in tabel 5.

Tabel 5: In te voeren kenmerken bij aanmaak van dagboeken
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Typen Dagboeken: X

Memoriaal x f x f f f x f      f

Inkoopboek             x   f   x   f         x       x       f   f

Verkoopboek x f x f x     x         x          f    f

Kasboek               x   f x f f x f      f

Bankboek              x   f x f f x f f f

verplichte invoer
f = facultatieve invoer

De dagboekcode en het soort dagboek zijn velden die verplichte invoer

kennen. De dagboeknaam kan facultatief worden opgegeven. Het soort

dagboek moet worden ingegeven (kas-, bank-, inkoop-, verkoopboek of
memoriaal), omdat hieraan een standaard-journaalpost gekoppeld wordt. De
keuze voor het soort dagboek bepaalt tevens de verder in te geven
kenmerken van het aan te maken dagboek.
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Bij het inkoopboek, verkoopboek en memoriaal kan de keuze worden gemaakt
tussen "normaal gebruik" of "gebruik voor beginbalans", bij de andere soorten
dagboeken bestaat die keuze niet maar wordt automatisch "normaal"
toegewezen. Waarom deze splitsing wordt gemaakt, is niet geheel duidelijk.
Bij de keuze voor een verkoopboek, wordt vervolgens gevraagd welk "type"
verkoopboek: "beide", 'factuur" of "creditnota". Het aangeven van dit type
binnen het soort dagboek beoogt een nadere voorsortering van de in te
voeren transacties waardoor in samenhang met de aan het dagboek
gekoppelde grootboekrekening specifiekere standaard-journaalposten
mogelijk zijn.
Bij het inkoop- en verkoopboek is het verplicht een "reeks" aan te geven. Met
behulp van deze reeks is het mogelijk om de mutaties in het dagboek
doorlopend te nummeren (ook de inkomende facturen). Het mutatienummer
wordt automatisch met 1 opgehoogd bij iedere volgende mutatie. Voor het
kasboek, bankboek en memoriaal is het niet verplicht deze optie in te geven,
maar het verbetert de overzichtelijkheid van het mutatieoverzicht.
Bij het kasboek, bankboek en memoriaal is het mogelijk een specifieke
valutacode aan te geven, welke in het betreffende dagboek gebruikt dient te
worden. Bij het inkoop- en verkoopboek kan geen vaste valutacode worden
meegegeven.
Een belangrijk kenmerk dat voor ieder dagboek verplicht moet worden
ingevoerd, is de grootboekrekening die gekoppeld dient te worden aan het
dagboek. Dit dient ook bij het memoriaal te gebeuren. Omdat in het memoriaal
diverse boekingen worden gemaakt met steeds een eigen reactiepatroon, zal
de gekoppelde grootboekrekening een tussenrekening moeten worden,
anders dan bij kas-, bank-, inkoop- en verkoopboek, waarbij door koppeling
met een grootboekrekening dOn helft van de reactie reeds bekend is.
Bij het bankboek kan de bankcode worden ingegeven. Deze bankcode is bij
de bankgegevens aan de betreffende bank gekoppeld. Met deze optie wordt
ook telebankieren mogelijk.
Ook is het mogelijk een "bladnummer periode-/dagafsluiting" in te geven.
Hiermee is het mogelijk het laatst gebruikte bladnummer in te vullen, dat voor
het dagboek gebruikt is bij dagafsluiting en de periode-afsluiting. Bij de
volgende dag/periode-afsluiting wordt verder geteld vanaf dit nummer.
Daarnaast wordt ter informatie begin-, mutatie- en eindsaldo weergegeven.
Het gegeven kan niet via de aanmaak van dagboeken veranderd worden. WeI
kan het eerste transactienummer worden aangegeven. Dit kenmerk verhoogt
het invoergemak.
Uit het voorgaande blijkt dat de belangrijkste kenmerken van het dagboek het
soort dagboek is en de aan het dagboek gekoppelde grootboekrekening.
Hiermee is de helft van de reactie voor het boekhoudmodel bekend. Vanwege
de consistentie met de andere dagboeken, is weliswaar ook aan het
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memoriaal een grootboekrekening gekoppeld, maar toch zal de invoer van
iedere transactie met behulp van twee grootboekrekeningen moeten
geschieden (zie ook c).

c)  Invoeren van gegevens van transacties.

In tabel 6 is voor Multivers 5.3 aangegeven welke kenmerken van de
transactie bij invoer via ieder dagboek moeten worden ingevoerd.

Tabel 6: In te voeren kenmerken in leder dagboek
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Dagboeken:
Memoriaal a  x  x  x x* f a   x f f x a a f f f
Inkoopboek a x x x a x f xxx x  f f f x x x x f
Verkoopboek a x x x a x f X X X X f f f x x x x f
Kasboek axxxx* x a x f f x a a f f f
Bankboek axxxx* x a x f f x a a f f f

x = verplichte invoer
f = facultatieve invoer
a = automatische invoer
x* = ontvangen bedrag of betaald bedrag (bij Kas- en Bankboek), debet- of creditbedrag bij
Memoriaal

De bij ieder dagboek in te voeren kenmerken van de transactie zijn als volgt te
rangschikken:
• Transactiecode (ofwel de reactie): aangegeven met dagboekcode en

gekoppelde grootboekrekening, grootboekrekeningnummer en eventueel
debiteuren- en crediteurennummer;

• Tijdsmoment: aangegeven met boeNaar, periode, transactiedatum en
factuurdatum;

• Transactiebedrag: aangegeven met bedrag, eventueel netto-bedrag, BTW-
bedrag, factuurbedrag en valuta;

• Transactienummer: aangegeven met transactienummer;
• Controle-aspecten: aangegeven met totaal, saldo en document;
•   Gemak bij invoer: dagboekcode;
• Operationele informatie: aangegeven met referentie, betalingsconditie,

betaalkenmerk, vervallen korting en vervaldatum.
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Wanneer men binnen Multivers 5.3 geen gebruik maakt van verschillende
dagboeken maar alle transacties via het memoriaal invoert, ontbreekt voor een
aantal kenmerken de invoermogelijkheid.
In het memoriaal worden bedragen als een debet- of creditbedrag ingevoerd,
in het kas- en bankboek als betaald of ontvangen. In principe worden de
bedragen altijd met een positief teken ingevoerd.
Bij het memoriaal is evenmin invoer mogelijk van andere kenmerken die
samenhangen met in- en verkopen, zoals referentie, betaalkenmerk,
betaalconditie, vervallen kortingen, de vervaldatum van de factuur en de koers
van een eventuele vreemde valuta. De informatie die uit deze kenmerken
ontstaat, is daardoor ook niet beschikbaar. Het gaat om operationele
informatie over het betaalgedrag van debiteuren, de betalingscondities bij in-
en verkoop, de vervaldata etc..
De voor het boekhoudmodel wezenlijke invoerkenmerken als

rekeningnummer, bedrag, transactiedatum kunnen via het memoriaal worden
ingevoerd. De andere invoerkenmerken zijn voor de werking van het
boekhoudmodel niet relevant.

d)  Ingevoerde gegevens in de database:

De ingevoerde gegevens worden bij Multivers 5.3 vastgelegd in een
relationele database, SQLBase Server. Op welke manier de gegevens in
tabellen worden opgenomen is niet duidelijk en bij navraag bij Unit 4 werd
daar niet meer duidelijkheid over gegeven.

e)  Samenvattende vergelijking Data entry binnen Multivers:
dagboeken-structuur versus memoriaal:

Multivers bij invoer met gebruik Multivers bij invoer via
van meerdere dagboeken memoriaal

Aan een dagboek ligt de helft van een Omdat in het memoriaal diverse
standaard-journaalpost ten grond- typen transacties worden inge-
slag, die bij de aanmaak van dagboeken voerd, wordt aan het
tevens wordt bepaald door het koppelen memoriaal een neutrale
van een vaste grootboekrekening aan tussenrekening als vaste
hetdagboek. grootboekrekening gekoppeld.

Door koppeling van dagboekcode en Bij invoer worden steeds twee
vaste grootboekrekening hoeft bij invoer halve reacties ingevoerd: de
slechts dan grootboekrekening te neutrale tussenrekening vormt
worden ingevoerd (m.u.v. memoriaal). steeds de andere, verbindende

helft van de reactie.
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In principe worden altijd positieve Bij iedere muterende
bedragen ingevoerd, tenzij bij de grootboekrekening wordt de
aanmaak van dagboeken anders reactie aangegeven door een
is aangegeven. Uit de constructie debet- of creditbedrag in te
van de standaard-journaalpost voeren.
wordt duidelijk welke rekeningen
voor dat bedrag moeten worden
gedebiteerd en welke gecrediteerd.

2.2 Data storage:

Multivers maakt gebruik van een relationele database. De gegevens worden
opgeslagen in aan bestand. De wijze waarop de gegevens in dit bestand
worden opgeslagen is niet bekend.

2.3 Dataprocessing:

a)  Rea14ime verwerking:

Bij Multivers 5.3 worden de gegevens van de transacties onmiddellijk in de
database van de administratie vastgelegd en verwerkt; de gegevens in de
database zijn dus steeds up-to-date. Het is echter altijd nog mogelijk
ingevoerde boekingen ongezien geheel of gedeeltelijk te veranderen of te
verwijderen. Alle grootboekrekeningen en subrekeningen debiteuren en
crediteuren zullen na invoer onmiddellijk zijn bijgewerkt. Bij Multivers wordt
daarom ook gesproken van real time verwerking van gegevens.

b)  Verwerking van gegevens in de database:

Omdat invoer van gegevens en de verwerking daarvan in aan en dezelfde
handeling gebeurt, zullen de gegevens in de database een definitief karakter
krijgen. De gegevens worden op een bepaalde manier in de database
geplaatst, de manier waarop is niet bekend (zie ook § 3.1 onder d).
Omdat alle in de administratie opgenomen gegevens real-time verwerkt zijn,
werkt onmiddellijk na invoer het boekhoudmodel en levert output. Het feit dat
de gegevens nog weI ongezien kunnen worden veranderd of verwijderd, is
een controle aspect en heeft geen invloed op de werking van het
boekhoudmodel. Wat de verwerking betreft heeft het pakket Multivers een
structuur die de werking van het onderliggende boekhoudmodel onmiddellijk
weergeeft en die zonder herleiding betrokken kan worden in de vergelijking
met het ontwikkelde model.
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2.4 /nformation Output:

a)  Genereren van output:

Met Multivers 5.3 kan als output op ieder moment de balans en winst- en
verliesrekening worden opgesteld. Deze overzichten zijn door de real time
verwerking steeds up-to-date bij.
Ook de mutaties op de grootboekrekeningen en op de subrekeningen
debiteuren en crediteuren zijn steeds up-to-date.
Tevens biedt Multivers 5.3 de mogelijkheid - zij het in beperkte mate - om zelf
queries te formuleren met behulp van ODBC (open database connection). Op
door Multivers zelf gegenereerde queries (zoals rekeningkaartjes, balans,
winst- en verliesrekening, journaal etc.) kunnen - eventueel met behulp van
criteria - selecties worden losgelaten. Het is niet mogelijk op de ingevoerde
transactiegegevens in de database queries los te laten. Op deze manier wordt
de structuur van de database afgeschermd.
Met behulp van deze zelf te bouwen queries, die dwars door andere queries
heen gemaakt kunnen worden, kan bijvoorbeeld worden opgezocht welke
goederen van welke leverancier afkomstig zijn. Dit is niet eenvoudig omdat
geen artikelcode is ingevoerd.

b)  Informatie ophalen uit de database:

Op welke manier de in Multivers 5.3 geformuleerde standaard-queries ten
behoeve van de gebruikelijke output leveren, is niet goed te achterhalen
omdat de structuur van de database niet bekend is. Duidelijk wordt weI, dat
ten behoeve van de balans alle bedragen worden gesommeerd en eventueel
gesaldeerd, die geboekt zijn op grootboekrekeningen waarvan bij aanmaak is
aangegeven dat deze tot balansrekeningen behoren. Bij het sommeren en
salderen wordt tevens rekening gehouden met debet en credit bedragen (ook
weI geboekt als ontvangen bedrag en betaald bedrag).
Ook de query ten behoeve van het opstellen van de winst- en verliesrekening
sommeert en saldeert de bedragen, geboekt op grootboekrekeningen met als
karakter resultaatrekening.
Bij Multivers 5.3 is het ook mogelijk het journaal weer te geven. Dit journaal
wordt ook gecrederd met behulp van aan of meerdere queries.

c)  Afsluiten (dagafsluiting, periode afsluiting en afsluiten boeNaar):

Aan het eind van iedere dag of week en aan het eind van een periode is het
mogelijk een dagafsluiting respectievelijk periode afsluiting te maken. De dag-
of periode afsluiting kan in twee stappen worden uitgevoerd: er wordt eerst
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een voorlopige afsluiting uitgevoerd, waarvan een uitdraai wordt gemaakt die
gecontroleerd kan worden en daarna kan de definitieve afsluiting worden
uitgevoerd. Op de uitdraai staan de journaalposten die van de verschillende
dagboeken zijn gemaakt in de afgelopen periode. Deze journaalposten
kunnen worden gecontroleerd en bij eventuele fouten nog worden veranderd
door eerst de foutief geboekte transactie te verwijderen en de transactie
vervolgens weI juist in te voeren. Wanneer er geen fouten meer in de
journaalposten aanwezig zijn, wordt de dag of periode definitief afgesloten.
Hierna is het niet meer mogelijk boekingen op die dag of in die periode te
maken. De nieuwe dag of periode wordt bij invoer automatisch weergegeven.
Deze wijze van afsluiten geeft dus een controlemogelijkheid op de ingevoerde
gegevens en verhoogt het invoergemak door het weergeven van de periode
waarin nu geboekt moet worden. Wanneer men het boekjaar wil afsluiten
moeten eerst de dag en of periode afsluitingen zijn uitgevoerd (alle periodes
van het boekjaar moeten zijn afgesloten) en een nieuw boekjaar zijn
aangemaakt. Het is mogelijk het pakket een beginbalans voor dit nieuwe

boekjaar te laten genereren. Er moet hiervoor dan weI, net als bij Exact, een
dagboek zijn aangemaakt en een rekening waarop de winst c.q. het verlies
geboekt kan worden. Ook het afsluiten van het boekjaar kan in twee stappen

gebeuren: eerste een voorlopige afsluiting en daarna een definitieve afsluiting.
Bij de voorlopige afsluiting worden de balans en het resultaat overgeboekt
naar het nieuwe boekjaar en is het mogelijk in het nieuwe boekjaar te boeken.
Het oude boekjaar blijft echter ook nog open voor (correctie)boekingen. Het is
mogelijk een boekjaar meerdere keren voorlopig af te sluiten. De dagboeken
en het grootboek worden afgesloten in de zin dat steeds de beginsaldi voor
het nieuwe boeNaar aangepast worden. Bij het definitief afsluiten van het
oude boekjaar, worden de subadministraties (en kostenplaatsen) afgesloten.
De balans en het resultaat worden dan doorgeboekt naar het nieuwe boekjaar
en in het oude boeNaar kunnen geen (correctie)boekingen meer worden

gemaakt.

d)  Samenvattende vergelijking Information output binnen Multivers:
Dagboekenstructuur versus memoriaal

Multivers bij gebruik van Multivers bij gebruik van
meerdere dagboeken en real time memoriaal en real time

verwerking verwerking

De output bestaat uit de balans en De output bestaat uit de balans
winst- en verliesrekening op allerlei en winst- en verliesrekening op
verschillende detailniveaus. allerlei verschillende

detailniveaus.
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Tevens is beschikbaar een overzicht Tevens is beschikbaar een
(journaal) van de mutaties per dagboek. overzicht (lournaal) van de

mutaties per dagboek.
De mutaties op grootboekrekeningen zijn De mutaties op grootboek-
door de real time verwerking steeds up- rekeningen zijn steeds up-to-date
to-date, evenals de operationele infor- bij, evenals de openstaande
matie over debiteuren en crediteuren, posten debiteuren en crediteuren.
ook informatie over betalingscondities, Informatie over betalingscon-

dities, betaalreferentie, vervaldata,
betaalreferentie, vervaldata etc.
die niet via het memoriaal kunnen
worden ingevoerd, is dan ook niet
beschikbaar.

Bij de query ter opstelling van de balans Bij de query ter opstelling van de
en winst- en verliesrekening worden de balans en winst- en
bedragen per grootboekrekening en via verliesrekening worden de
de dagboekcode voor de gekoppelde bedragen per grootboekrekening
rekening gesommeerd. Hierbij wordt opgeteld waarbij rekening gehou-
voor het sommeren van toe- of afnamen den wordt met het debet- of credit-
rekening gehouden met de standaard- karakter van de bedragen.
journaalpost en met ontvangen en be-
taalde bedragen.
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3.  Afas 5.0 van Afas Software B.V.

3.1 Data entry

a)  Aanmaak van grootboekrekeningen

Voordat de gegevens van transacties kunnen worden ingevoerd, moeten ook

bij Afas 5.0 eerst de grootboekrekeningen worden aangemaakt. Tabel 7 laat
zien welke kenmerken bij de aanmaak van grootboekrekeningen moeten c.q.
kunnen worden vastgelegd:

Tabel 7: Kenmerken behorende bij de aanmaak van grootboekrekeningen

Kenmerken: Invoer:

Rekeningnummer                                                   x
Omschrilving                                                         f
Code niveau                                                     x
Code verdichten Vn*

Voorkeur BTW                                                            f
Soort boeking                                                        x
Code Balans / Winst- en verliesrekening                            x

Code goederen / diensten                                             f
Code jaarovergang                                                                  X

x = verplichte invoer
f = facultatieve invoer
j/n = ja / nee

Bij de aanmaak van grootboekrekeningen is men verplicht de aan te maken

rekening van een nummer te voorzien. De omschrijving hoeft niet te worden

ingegeven. Vervolgens moet "code niveau" worden aangegeven. Dit bepaalt
of het gaat om een rekening gebruikt voor boekingen of voor tellingen. Indien
de rekening gebruikt gaat worden voor tellingen, kan nog uit een aantal

tellingen niveaus worden gekozen. Van een grootboekrekening die dient voor

tellingen hoeven verder geen kenmerken te worden vastgelegd, deze
grootboekrekening kan niet rechtstreeks gemuteerd worden voor
transactiegegevens. Wanneer de grootboekrekening wordt gebruikt voor
boekingen (mutaties) moet worden vastgelegd of de rekening moet worden

verdicht, en zo ja op welke manier. Het is mogelijk de rekeningen algemeen te
verdichten: alle mutaties worden gesommeerd / gesaldeerd en als 66n bedrag
afgedrukt. Een andere mogelijkheid is de comprimerende verdichting:
afhankelijk van de gekozen codering (bijvoorbeeld: boekstuknummer, datum)
worden de mutatieregels gesommeerd / gesaldeerd en als dan regel

afgedrukt. De laatste mogelijkheid betreft de eliminerende verdichting:
afhankelijk van de gekozen codering worden mutatieregels gesommeerd /
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gesaldeerd en als aan regel afgedrukt tenzij het saldo van de gesommeerde
mutatie nul is.
Tevens is het mogelijk een voorkeur voor de BTW aan te geven, die dan bij de
invoer van gegevens automatisch op het scherm zal verschijnen. Vervolgens
moet bij "soort boeking" worden aangegeven of de rekening gebruikt zal
worden voor debet- of creditboekingen of dat er geen voorkeur bestaat.
Daarna moet gekozen worden voor de balans of de winst- en verliesrekening,
hetgeen de plaatsing van de rekening op balans of winst- en verliesrekening
bepaalt.
Vervolgens moet worden aangegeven of het gaat om goederen of diensten of
niet van toepassing. Deze keuze mogelijkheid heeft te maken met de opbouw
van de BTW. Door bijvoorbeeld "Goederen" aan te geven, wil dat zeggen dat
de mutaties op de grootboekrekening veroorzaakt worden door het leveren
van goederen. Als laatste moet worden aangegeven of het saldo op de
grootboekrekening bij de jaarovergang op nul moet worden gesteld
(bijvoorbeeld voor kosten en opbrengsten) of moet worden overgenomen naar
het nieuwe jaar (bijvoorbeeld de balansrekeningen).

b)  Aanmaak van dagboeken:

Afas 5.0 maakt, evenals veel andere pakketen, gebruik van een dagboeken
structuur. In de stambestanden moeten deze dagboeken worden aangemaakt,
voordat de gegevens van de transacties kunnen worden vastgelegd. Het soort
dagboek bepaalt de kenmerken die van elk dagboek moeten worden
vastgelegd. Dit is weergegeven in tabel 8.                                                                   1

Tabel 8: In te voeren kenmerken bij aanmaak van dagboeken
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Typen Dagboeken:
Memoriaal (variabele tegenrekening)        x f xx f f

f   j/n  j/n  j/n   jin   jin    f    f    x   

Memoriaal (vaste tegenrekening) x    f x xx f f f j/n j/n j/n jin j/n f f     x

Debiteuren (verkoop) x f x xx f f f j/n j/n j/n j/n jin f f     x

Crediteuren (inkoop) x f x xx f f f jinj/n jin 1/n j/n f f     x

Financieel (kas, bank) x f xxx f f f   j/n  j/n  j/n  j/n   j/n f f     x

x = verplichte invoer
f = facultatieve invoer
j/n = ja of nee
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Bij de aanmaak van dagboeken moet een nummer worden toegekend aan het
betreffende dagboek, een omschrijving kan maar hoeft niet, en vervolgens het
rekeningnummer van de grootboekrekening die aan het dagboek gekoppeld
wordt. Alleen wanneer bij "code soort dagboek" wordt gekozen voor een
memoriaal met variabele tegenrekening is het geoorloofd om geen
tegenrekeningnummer in te voeren. In alle andere gevallen moet een
tegenrekeningnummer worden opgegeven. Dit is de aan het dagboek
gekoppelde rekening die de helft van het reactiepatroon aangeeft. Via het
kenmerk "code soort dagboek" wordt dus bepaald welke standaard-

journaalpost van dat betreffende dagboek wordt gemaakt.
Daarnaast kan worden weergegeven of aan of meerdere gebruikers toegang
hebben tot het betreffende dagboek. Dit is een kenmerk dat kan worden

ingevoerd in verband met controle.
Voor inkoop- en verkoopboek kunnen eerste en laatste subnummers worden

aangegeven waarvan nieuwe facturen kunnen worden geboekt of bestaande
facturen kunnen worden gewijzigd.
Tevens kan gekozen worden voor een bepaalde regelindeling, dit om de
invoer van gegevens te vergemakkelijken.
Bovendien kan worden aangegeven dat het pakket een signaal geeft, wanneer
het saldo van het dagboek negatief wordt. Dit is een ingebouwde controle op
de invoer. Ook de vraag of de boeking akkoord is, levert een extra controle op
de ingevoerde gegevens. Weer een andere controlemogelijkheid is de
controle op datum met de periodetabel. Als de datum daar niet in voorkomt
wordt er door het pakket een signaal gegeven.
Ook mogelijk in het kader van de presentatie van boekingen in het dagboek, is
het herhalen van omschrijvingen en of boekstuknummers / referenties.
Tevens is het mogelijk het bankrekeningnummer in te geven. Dit kan bij ieder

dagboek worden ingevoerd. Elektronisch bankieren is pas mogelijk wanneer
het bankrekeningnummer wordt ingevoerd bij het bankboek.

c)  Invoeren van gegevens van transacties:

In tabel 9 is voor Afas 5.0 aangegeven welke kenmerken van de transactie bij
invoer via ieder dagboek moeten worden ingevoerd.

De bij ieder dagboek in te voeren kenmerken van een transactie zijn als volgt
te rangschikken:
• Transactiecode (ofwel de reactie): aangegeven met dagboekcode en

gekoppelde grootboekrekening, grootboekrekeningnummer en

tegenrekening;
• Tijdsmoment: aangegeven met periode en datum;
• Transactiebedrag: aangegeven met (factuur)bedrag, controlesaldo en

eventueel BTW-code, BTW-bedrag, Valuta-code, Valutabedrag;
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• Transactienummer: aangegeven met boekstuknummer;
• Controle-aspecten: aangegeven met controlesaldo, totaalbedrag en blad,

storno-boeking;
•   Gemak bij invoer: dagboekcode;
• Operationele informatie & management informatie: aangegeven met

factuurbedrag, factuurnummer, valuta-code, valutabedrag en aantal.

Tabel 9: In te voeren kenmerken in ieder dagboek

88  -(1) o) 0)

28  5 6: MENH.E 028 0 - €g  .2.i E
-2 0       -8    o o t e'c 2        E
  35 Rj     07 = .    -32 
2828XM2A:5:220*<a>>

Dagboeken
Memoriaal (variabel) X*X  X X x  x*x  f f f x f f
Memoriaal (vast) X*X  X X x  x*x  f f f        f   f

Inkoopboek X*X  X X X X*X X X X f x f f
Verkoopboek X* X X X  X*X  X  X X f x f f
Kasboek X*X  X X x  x*x f  f  f f f f f
Bankboek X* X X xxx*xf  f  f  f  f        f

x = verplichte invoer
x* = verplichte invoer bij directe verwerking
f = facultatieve invoer

Wanneer de gegevens van transacties alleen via het memoriaal ingevoerd
zouden worden, bestaat de mogelijkheid te kiezen tussen een memoriaal met
een vaste tegenrekening (een tussenrekening) of een memoriaal met een
variabele tegenrekening. Bij het memoriaal met een variabele tegenrekening
moet bij invoer van de gegevens van een transactie zowel een
rekeningnummer als een tegenrekeningnummer gekozen worden, waarmee
dus de hele reactie wordt geformuleerd. Bij het memoriaal met een vaste
tegenrekening moet de uiteindelijke reactie in twee stappen worden ingevoerd,
steeds met de vaste tegenrekening.

Wanneer alle transacties via het memoriaal (met vaste of variabele
tegenrekening) worden ingevoerd, ontbreekt voor het aantal kenmerken de
invoermogelijkheid. Zo kan niet het bladnummer worden ingevoerd, hetgeen
weI in het bankboek mogelijk is. Dit bladnummer dient voor controle-
doeleinden. Met behulp van het bladnummer is het mogelijk terug te keren
naar de oorspronkelijke transactie en rekeningafschrift van de bank. Ook het
factuurnummer en factuurbedrag kan niet via het memoriaal worden
ingevoerd. Met behulp van deze ingevoerde kenmerken kan operationele
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informatie worden gegenereerd over de openstaande facturen van debiteuren
en crediteuren. Het factuurbedrag kan via het memoriaal weI als gewoon
bedrag worden ingevoerd. Ook de valuta-code en het valutabedrag kunnen
niet via het memoriaal worden ingevoerd. Ook deze invoer is extra invoer ten
behoeve van operationele informatie.

Bij directe verwerking moeten bovendien nog het controlesaldo worden
ingevoerd en het totaalbedrag, dit als extra controlemiddel op de invoer.

De voor het boekhoudmodel wezenlijke invoerkenmerken zoals

rekeningnummer, tegenrekeningnummer, bedrag en transactiedatum kunnen
via het memoriaal worden ingevoerd. De andere invoerkenmerken zijn voor de
werking van het boekhoudmodel niet relevant.

d)  Ingevoerde gegevens in de database:

De ingevoerde gegevens worden opgeslagen in een database. In deze
database zijn de gegevens in verschillende tabellen opgenomen. Bij batch
verwerking worden de onverwerkte mutaties opgeslagen in AFASJPXX.DAT,
waarbij XX staat voor het betreffende dagboek waarin de onverwerkte boeking
is ingevoerd. Bij directe verwerking wordt de mutatie als gevolg van de
ingevoerde gegevens van een transactie opgeslagen in AFASB009.DAT voor
de financiate mutaties en AFASB008.DAT voor de openstaande posten. De
velden van tabel AFASB009.DAT zijn al die kenmerken die in de verschillende
dagboeken moeten worden ingevoerd.

e)      Samenvattende vergelijking Data entry binnen Afas:
dagboeken-structuur versus memoriaal:

Afas bij invoer met gebruik van Afas bij invoer via memoriaal
meerdere dagboeken (vast /variabel)

Aan een dagboek ligt de helft van een Omdat in het memoriaal diver-
standaard-journaalpost ten grondslag, se typen transacties worden in-
die bij de aanmaak van dagboeken gevoerd, kan er geen helft van
wordt bepaald door het koppelen een standaard-journaalpost
van een vaste grootboekrekening aan aangegeven worden en er Is
het dagboek. dus ook geen vaste grootboek-

rekening.
Binnen Afas bestaat weI de
mogelijkheid tot een vaste
grootboekrekening maar dit is
dan een neutrale

tussenrekening; de echte

157



reactie van de transactie moet
dan in 2 stappen worden
aangegeven.

Door koppeling van dagboekcode en Bij invoer moet afhankelijk
vaste grootboekrekening hoeft bij invoer van vast of variabel memoriaal
slechts aan grootboekrekening te de reactie worden vastgelegd
worden ingevoerd (m.u.v. memoriaal). m.b.v. twee in te geven groot-

boekrekeningen (bij vast) of
door in twee stappen aan
grootboekrekening in te geven.

Met behulp van de standaard-journaal- Met behulp van de + of -
post wordt het ingegeven bedrag voor- tekens bij de bedragen wordt
zien van een + of - teken. aangegeven of de betreffende
Het is mogelijk dit teken aan te passen. grootboekrekening gedebiteerd

of gecrediteerd moet worden.

3.2 Data storage:

Afas maakt gebruik van een relationele database. De gegevens worden
opgeslagen in verschillende bestanden. De onverwerkte gegevens worden na
invoer en v66r verwerking opgeslagen in het bestand AFASJPXX.DAT. De
verwerkte mutatie worden opgeslagen in de bestanden AFASB006.DAT,
AFASB007.DAT AFASBOOB.DAT en AFASB009.DAT

3.3 Data processing:

a)  directe of batch verwerking

Bij Afas 5.0 kan gekozen worden tussen directe verwerking van gegevens of
batch verwerking. Bij de keuze voor batch verwerking bestaat er de
mogelijkheid tot controleren van de ingevoerde boekingen na het invoeren
("boeken") en v66r verwerking. Wanneer de gegevens nog niet verwerkt zijn,
kan het oorspronkelijke invoerscherm met de ingevoerde gegevens worden
opgehaald en kunnen eventuele fouten hersteld of boekingen verwijderd
worden. Wanneer de gegevens verwerkt zijn is het niet meer mogelijk terug te
keren naar het (oorspronkelijke) invoerscherm om de ingevoerde gegevens te
veranderen.
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b)  verwerking van gegevens in de database:

Batch verwerking kent de volgende aanpak: bij invoer worden de onverwerkte
gegevens opgeslagen in de tabellen AFASJPXX.DAT. Voordat de gegevens
verwerkt worden, wordt er eerst een invoerverslag uitgedraaid, waarmee de
ingevoerde gegevens kunnen worden gecontroleerd. Bij verwerking worden de
gegevens uit de tabel AFASJPXX.DAT overgebracht naar de tabellen
AFASB009.DAT voor de financidle mutaties, AFASBOOB.DAT (openstaande
facturen), AFASB007.DAT (crediteuren), AFASB006.DAT (debiteuren)
overgebracht. Ook de tabel AFASB002.DAT (grootboekrekeningen) wordt
bijgewerkt. De tabel AFASJPXX.DAT wordt bij verwerking leeggemaakt. Bij
directe verwerking van de gegevens worden de ingevoerde gegevens
onmiddellijk opgenomen in de tabel AFASB009.DAT (financiale mutaties) en
in tabellen AFASB008.DAT, AFASB006.DAT en AFASB007.DAT etc. Tabel
AFASB009.DAT bevat alle mogelijk kenmerken, die bij invoer van de
transacties zijn ingegeven. De gegevens in deze tabel kunnen niet worden
veranderd zonder dat dit zichtbaar wordt. Veranderingen kunnen alleen met
behulp van nieuwe boekingen worden doorgevoerd. Dit is een ingebouwde
beveiliging.

c)  Samenvattende vergelijking Data processing binnen Afas:
batch versus directe verwerking

Afas bij batch verwerking Afas bij directe verwerking

De ingevoerde gegevens worden bij
invoer (tijdelijk) opgeslagen in
de tabel AFASJPXX.DAT. Met
behulp van de kenmerken boekstuknum-
mer / blad / datum is het nu nog mogelijk
terug te keren naar het invoerscherm en
de ingevoerde gegevens te verwijderen of
te veranderen.

Bij verwerking worden de gegevens uit De ingevoerde gegevens wor-
de tabel AFASJPXX.DAT overgebracht den direct verwerkt en daarom
naar tabellen voor verwerkte gegevens direct opgenomen in de tabel
zoals AFASB009.DAT. Na verwerking AFASB009.DAT.
kunnen deze gegevens niet meer Deze gegevens kunnen niet
meer worden verwijderd en veranderd. worden verwijderd en

veranderd.
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3.4  Information Output:

a)  Genereren van output:

Bij toepassing van batch verwerking bij Afas 5.0 kan na invoer van gegevens
maar v66r verwerking geen bijgewerkte balans en winst- en verliesrekening
worden opgevraagd. Ook de openstaande posten debiteuren en crediteuren
en de grootboekrekeningen zijn niet bijgewerkt. Na invoer van de gegevens en
v66r verwerking is er dus geen up-to-date informatie beschikbaar. Pas na
verwerking van de gegevens en bij directe verwerking kan de saldibalans en
dus de balans en winst- en verliesrekening als output worden gegenereerd.
Ook de mutaties op de grootboekrekeningen en op de subrekeningen
debiteuren en crediteuren zijn dan op te vragen en zijn up-to-date. Wanneer
de batch aanpak wordt gekozen, is vaar verwerking geen balans en winst- en
verliesrekening op te vragen.

b)  Informatie ophalen uit database:

De query ten behoeve van balans en winst- en verliesrekening, wordt
losgelaten op de tabel AFASB009.DAT en AFASB002.DAT. Gegeven wordt
met name de saldibalans. In de queries ter opstelling van de (saldi)balans
worden de volgende bewerkingen aangebracht: de mutaties op alle
grootboekrekeningen worden geselecteerd naar periode of op datum,
gesommeerd en gesaldeerd en eventueel verdicht.
De grootboekrekeningen, de subrekeningen debiteuren en crediteuren en de
mutatieoverzichten zijn door middel van queries te leveren. Hieruit worden de
tabellen AFASB002.DAT, AFASB007.DAT en AFASB006.DAT voor de
verwerkte mutaties gevormd. De gegevens worden uit AFASB009.DAT met
behulp van selectie-queries gehaald, vervolgens moeten c.q. kunnen nog
bewerkingen op deze queries plaatsvinden, onder andere het sommeren en
eventueel het salderen van alle mutaties.
Voor openstaande posten van debiteuren en crediteuren, is een afzonderlijke
query geformuleerd die wordt losgelaten op AFASB009.DAT of
AFASB007.DAT en AFASB006.DAT. Om er voor te zorgen dat deze query
niet teveel tijd in beslag neemt, wordt de output van deze queries bewaard in
een aparte tabel voor deze openstaande posten: AFASB008.DAT. Deze tabel
is een deelverzameling van de tabellen waaruit deze gevormd is.
Duidelijk is dat met behulp van het aan het pakket ten grondslag liggende
boekhoudmodel de balans en winst- en verliesrekening kunnen worden
opgesteld.
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c) Afsluiten van de periode:

Na afloop van een periode, kan het periodenummer voor de volgende periode
verhoogd worden. Als voorkeur geeft het pakket bij de volgende boekingen dit
nieuwe periodenummer. In de eerdere periode kan nog steeds geboekt
worden.
Daarnaast is het mogelijk aan het eind van het jaar, het jaar af te sluiten en
een nieuw boeNaar te openen. De gegevens van het oude boeNaar blijven

aanwezig totdat (via het masterprogramma) de administratie verwijderd wordt.
Het boekjaar kan niet worden afgesloten als er in het oude boekjaar nog
onverwerkte boekingen aanwezig zijn. Er moet worden opgegeven onder
welke administratiecode het nieuwe boekjaar geopend zal worden. Het pakket
handelt het aanmaken van deze administratiecode zelf af en genereert daarbij
een beginbalans. Wanneer er toch nog in de oude administratie wordt geboekt
na het afsluiten van het boekjaar, worden deze mutaties niet automatisch
meegenomen naar de nieuwe administratie. Als men deze mutaties toch wil
meenemen naar het nieuwe boekjaar moet men zelf de beginbalans muteren.
Zolang de oude administratie niet verwijderd is, kan er steeds worden geboekt
in het oude boekjaar. Er bestaat ook een mogelijkheid tot het archiveren van
de administratie. De administratiecode blijft dan wei aanwezig, maar kan niet
meer worden gekozen totdat het archief is teruggehaald.

d)  Samenvattende vergelijking Information output binnen Afas:
Dagboekenstructuur en batch verwerking versus memoriaal en directe
verwerking

Afas bij gebruik van meerdere Afas bij gebruik van alleen
dagboeken en batch verwerking memoriaal en directe verwerking

De output bestaat uit de saldibalans, Omdat bij directe invoer geldt:
balans en winst- en verliesrekening invoer = verwerken zijn
na verwerking. V66r verwerking is er (saldi)balans en winst- en
geen output mogelijk. verliesrekening altijd up-to-date
De mutaties op de grootboekrekeninger Dit geldt ook voor de operationele
zijn ook pas na verwerken beschikbaar. informatie over debiteuren en
Ook de operationele informatie van crediteuren.
openstaande debiteuren Informatie over weeknummers en
en crediteuren wordt gebaseerd op de betalingsconditie etc. die niet via
verwerkte mutaties en zijn daarom het memoriaal konden worden
niet up-to-date. ingevoerd, is dan ook niet

beschikbaar.
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Bij de query ter opstelling van de balans Bij de query ter opstelling van
en winst- en verliesrekening worden de de balans en winst- en verlies-
bedragen per grootboekrekening en via rekening, worden de bedragen
de dagboekcode voor de gekoppelde per grootboekrekening opgeteld
rekening gesommeerd. Hierbij wordt waarbij rekening gehouden wordt
voor het sommeren van toe- of afnamen met het debet- of creditkarakter
rekening gehouden met de standaard- van de bedragen.
journaalpost en ingevoerde positieve of
negatieve bedragen.
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4.  SAP R/3 van SAP

4.1 Inleiding

SAP R/3 kent verschillende met elkaar geYntegreerde modules. De financieel

georienteerde modules ("financials") zijn Financial Accounting, Controlling, Joint
Venture Accounting, Investment Management, Treasury, Corporate Real Estate

Management en Enterprise Controlling. In de module Financial Accounting (Fl) is
onder andere het grootboek (General Ledger) opgenomen . Dit grootboek is de spil
tussen alle verschillende modules. Gegevens, ingevoerd in andere modules, met
financidle consequenties voor de balans en de winst- en verliesrekening worden

"doorgeboekt" naar de Fl-module. Naast het grootboek is in de module Fl ook Asset

Accounting, Accounts Receivable en Accounts Payable opgenomen. Deze laatste 3
componenten zijn subadministraties en deze zijn direct gekoppeld met het grootboek:
van iedere subadministratie is in het grootboek een collectieve rekening opgenomen,
zodat de subadministratie en het grootboek altijd in overeenstemming zijn.
In het grootboek en de subadministraties worden gegevens met financiale

consequenties verwerkt. Deze gegevens komen voort uit de bedrijfsprocessen in de
organisatie. De modules van SAP R/3 volgen deze bedrijfsprocessen; het systeem
heeft daarom een logistiek karakter. Zo bestaat er de module Material Management
(MM) waarin de verschillende gebeurtenissen met betrekking tot de grondstoffen en
de producten worden verwerkt, zoals inkoop, opslag van grondstoffen/halffabricaten,
productie, opslag van eindproducten en afgifte van producten. Daarnaast is er ook de
module Sales Distribution (SD) waarin de verschillende gebeurtenissen met
betrekking tot de verkoop worden vastgelegd, zoals bestelling (order), levering en
facturering.
De modules MM en SD zijn belangrijke toeleveringsmodules van financiale feiten
voor de Fl-module en daarom komen juist deze modules ter sprake. Voor de analyse
zal worden gekeken naar de werking van SAP R/3 binnen de module Financial

Accounting (Fl). MM en SD komen alleen ter sprake als toeleveringsmodules.

4.2 Data entry

a) aanmaak van grootboekrekeningen

Bij de aanmaak van grootboekrekeningen moet worden aangegeven of het gaat om
een balans of winst- en verliesrekening. Daarnaast wordt, als het gaat om een winst-
en verliesrekening, aangegeven dat er doorkoppeling plaatsvindt naar de Controlling
module (CO). Er kan daar classificatie plaatsvinden naar verschillende objecten,
zoals kostenplaats, profit center, projecten, etc..
Tevens moet worden vastgelegd of het al dan niet gaat om een "reconciliation-
account"; dit is een zogenaamde meeboek-rekening of ook weI collectieve rekening.
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Op het moment dat er geboekt wordt op een rekening uit de subadministratie
(bijvoorbeeld debiteur X) loopt een collectieve rekening Debiteuren mee, de
"reconciliation account". Met andere woorden de subadministratie wordt aangepast
en het grootboek wordt automatisch en tegelijkertijd bijgewerkt voor de collectieve
rekening.
Daarnaast kan bij de aanmaak van een grootboekrekening worden aangegeven of er
sprake is van "automatic posting only". In dat geval kan er op een rekening niet
rechtstreeks via de Fl-module geboekt worden, maar komt de transactie en dus de
mutatie op de grootboekrekening vanuit de logistieke modules (zoals MM en SD).
Met  behulp van een "posting block" kan er helemaal niet op een rekening geboekt
worden. Deze rekening wordt dan bijvoorbeeld gebruikt als subtotaalrekening, dus
voor het tonen van subtotalen in de balans of winst- en verliesrekening.
Grootboekrekeningen kunnen behoren tot specifieke "account groups". Deze
"account groups" hebben dezelfde bedrijfsfuncties, bijvoorbeeld "cash accounts" of
"liabiliti es" Voor iedere juridische en organisatorische eenheid, die wordt

aangegeven met een "company code", kun je een specifiek grootboekschema
kiezen, met "company code"- afhankelijke accounting regels.
In principe is er geen verplichte rangschikking van grootboekrekeningen naar
groepen, zoals Assets of Liabilities. WeI is er een strikte scheiding tussen balans en
winst- en verliesrekening-posten. Bij het opstellen van de balans kunnen de
grootboekrekeningen worden gerangschikt onder bepaalde categoriedn. Er is hierbij
geen controle of het gaat om een post met een debet of credit-saldo. Zo kan Liability
als negatieve post onder Assets worden opgenomen. WeI wordt het evenwicht
tussen debet en credit door het programma gecontroleerd, evenals het saldo
winsUverlies op de balans en de winst- en verliesrekening.

b) aanmaak van dagboeken

Binnen SAP/R3 bestaan een bankboek, kasboek en memoriaal (special journal). Aan
de logistieke modules MM en SD liggen ook journaalposten ten grondslag. Toch zijn
deze modules geen dagboeken. Er wordt gebruik gemaakt van zogenaamde
"movement types", die in de configuratie worden vastgelegd. Dit "movement type"
geeft het proces aan van waaruit de transactie afkomstig is.
Wanneer een inkoop- of verkooptransactie via MM of SD wordt doorgeboekt naar Fl,
wordt door het pakket aan deze transactie een "document soort" meegegeven,
waarmee de transactie is terug te zoeken. Het "movement type" in combinatie met
"document soort" en artikelnummer etc. bepaalt de journaalpost van de transactie.
Het ontvangen van facturen gebeurt in "invoice verification" in MM waarbij het
financiele feit geregistreerd wordt in Fl (Accounts payable). Het versturen van
facturen gebeurt in SD waarbij het financiale felt geregistreerd wordt in Fl (Accounts
receivable). Een voorbeeld van de tussenrekening die wordt gemuteerd bij Accounts
Payable is "Nog te ontvangen goederen". Deze tussenrekening zal weggeboekt

164



worden tegen het saldo van de tussenrekening die gemuteerd wordt als de goederen
voor hetzelfde bedrag ontvangen worden. SAP FU3 controleert steeds of deze
tussenrekeningen nog saldi kennen. Indien er saldi aanwezig zijn maakt het systeem
daar melding van en vraagt wat met het betreffende saldo te doen.
Wanneer rechtstreeks in Fl boekingen worden gemaakt, wordt daaraan een
boekingssleutel (posting key) meegegeven. Deze posting key bepaalt hoofdzakelijk
de veldsturing en is daarom een middel om de invoercontrole en de autorisatie van
de invoer te regelen.

c) invoeren van gegevens van transacties:

De invoer van transactiegegevens uit de processen (inkoop, productie en verkoop)
binnen SAP gebeurt decentraal. De invoer is erg gedetailleerd omdat de invoer niet
alleen gegevens bevat ten behoeve van de financiale administratie, maar met name
gegevens ten behoeve van de operationele bedrijfsvoering. Daarnaast worden ook
rechtstreeks boekingen gemaakt via Fl, zoals kas- en bankontvangsten en
betalingen, ontvangen en verzonden facturen en speciale boekingen. De
hoeveelheid in te voeren gegevens kan erg groot zijn.
Om een voorbeeld te geven, bij een kasontvangst of -betaling kunnen onder andere

(!) de volgende gegevens worden ingevoerd:
zakelijke transactie, bedrag, documentstatus, ontvangen kwitantie, tekst, crediteur,
debiteur, boekingsdatum, documentnummer, nettobedrag, belasting,
documentdatum, referentie, business area, documentnummer intern, wisselkoers,

bewegingssoort, functiegebied, CO-gebied, kostenplaats, prestatiesoort, order,

kostendrager, bedrijfsproces, profit center, operatie, vast actief, subnummer,
referentiedatum, vestiging, waarderingsoort, artikel, klantorder, klantorderpositie,
budgetgroep, budgetplaats, budgetpositie, fonds, document positie.
De twaalf eerstgenoemde gegevens zijn noodzakelijk voor de externe financiale
administratie. De overige gegevens zijn met name bedoeld voor de verschaffing van
interne management informatie. Dit geeft aan dat SAP R/3 met name bedoeld is voor
interne informatieverschaffing.

4.3 Data storage

De ingevoerde gegevens worden vastgelegd in zeer veel verschillende tabellen.
Deze tabellen zijn onderling met elkaar verbonden, maar de wijze waarop is niet
bekend. WeI bekend is dat gegevens in geaggregeerde vorm ("totals") en in puur
gedetailleerde vorm ("line items") worden opgeslagen.
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4.4 Data processing

Bij SAP R/3 worden de ingevoerde gegevens real time verwerkt. Dit betekent dat alle
informatie up to date bijgewerkt en opvraagbaar is. Wanneer er een foutieve invoer
heeft plaatsgevonden moet deze als een nieuwe transactie worden hersteld, daar
waar de foutieve invoer heeft plaatsgevonden. Voor zover bekend worden de
gegevens definitief opgeslagen, met andere woorden er worden geen tijdelijke
bestanden aangemaakt.

4.5 Information Output:

Bij SAP R/3 kan vele soorten output gegenereerd worden. Met betrekking tot het
verkrijgen van een balans en een winst- en verliesrekening kunnen binnen SAP
verschillende balansversies worden aangemaakt. Binnen deze versies kan de
gebruiker zelf bepalen hoe de balans of winst- en verliesrekening eruit komt te zien.
Zo kan men grootboekrekeningen toewijzen aan bepaalde categorieon, zoals
bijvoorbeeld Vaste Activa. Er is dus geen boomstructuur, waardoor bepaalde
grootboekrekeningen bij een bepaalde categorie behoren. De gebruiker is vrij deze
indeling te maken. Ook wanneer dit tot vreemde indelingen leidt zoals bijvoorbeeld
het indelen van een langlopende schuld bij de vaste activa. Er bestaat weI een strikte
scheiding tussen grootboekrekeningen ten behoeve van de balans en ten behoeve
van de winst- en verliesrekening. Het pakket voert hierop een controle uit. Het pakket
controleert ook het winstsaldo van de winst- en verliesrekening met dat van de
balans. De balans en de winst- en verliesrekening zijn op te vragen voor bepaalde
periodes. De periodes binnen het boekjaar zijn vooraf bepaald. Zowel de balans als
de winst- en verliesrekening zijn op te vragen over iedere gewenste periode. Vaak
zal dat voor de balans vanaf periode 0 zijn, maar ook mogelijk is de cumulatieve
veranderingen in de balansposten te tonen over bijvoorbeeld periode 3 tot en met 5.
Ook voor de winst- en verliesrekening kunnen allerlei gewenste vormen worden
gekozen en vergelijkende cijfers van andere periodes worden meegenomen.
Het is niet mogelijk te rapporteren (bij het opstellen van de balans en de winst- en
verliesrekening) over een aantal boekingsdatums. Het is wei mogelijk via de detail
gegevens (line items) informatie op te zoeken op boekingsdatum.
Wanneer detailinformatie gewenst is over het voorraadniveau wordt dat opgezocht
via de betreffende module, informatie over de openstaande posten van debiteuren is
te vinden binnen Fl bij de subadministratie debiteuren.
In de database is informatie geaggregeerd (totals) en in detail (line items)
opgeslagen. Naar gelang de outputwens wordt de informatie uit de betreffende
tabellen  uit de database gehaald.
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Na afloop van een periode kan deze periode worden afgesloten. Na afsluiting kan in
de betreffende periode niet meer worden geboekt. De gegevens van de afgesloten
periodes blijven zowel gedetailleerd als geaggregeerd opvraagbaar.
Na afloop van het boekjaar vindt de jaarovergang plaats. Nadat alle periodes in het
oude boekjaar zijn afgesloten, genereert het pakket een nieuwe beginbalans in het
nieuwe boekjaar. Met deze nieuwe standen wordt in het nieuwe boeNaar verder
gewerkt. In het oude boekjaar kan niet meer worden geboekt, alle periodes zijn
afgesloten. Informatie over gegevens uit het oude boeNaar blijft steeds behouden tot
in detail. Wanneer een boeNaar wordt gearchiveerd, betekent dit dat de informatie
over dat boeNaar niet meer beschikbaar is binnen het pakket.
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SUMMARY

Most literature on bookkeeping is not in keeping with bookkeeping in practice. In the
literature, the bookkeeping model is often based on a manual bookkeeping system,
although the bookkeeping system in practice has been automated for many years.
In this thesis, a conceptual bookkeeping model is developed without using technical
tools or considering organizational aspects. The starting point in the development of
the conceptual model is the accounting equation. The conceptual model expands the

accounting equation for various elements: in one equation, the total process is
described from the input of transaction data up to and including the information
Output. Input for the equation is a transaction. Every transaction leads to two changes

in stock values (Assets (A), Liabilities (L), Income (1), or Expenses (E)). The two
changes in stock values are called reactions (or "reaction patterns"). Output can be
obtained by aggregating changes in stock values.
The conceptual model has different levels of abstraction. The different abstraction
levels have different views on bookkeeping. The conceptual model developed in this
thesis, consists of seven levels (level 0 up to level 6). The most abstract level, level

zero, describes the working of the bookkeeping model. A transaction code (Tc) is the
input at this level. The output is one of the sixteen possible reaction patterns of the

equation as described in Table 2.1. At level zero this output cannot be measured

monetarily. However, level 0 forms the basis for the following levels. That is the
reason why this most abstract level is called "level 0". At every following level of
abstraction, a new input element is added: at level 1, the transaction amount; at level

2, the transaction date; at level 3, the transaction number: at level 4 and level 5, the
identification codes (Ic j and Ic s); and at level 6, the transaction amount is replaced
by quantity and price. The last level discussed is the least abstract level. The new

input element of level 6 is quantity. As a result of this input element and the elements
of the previous levels, level 6 can deliver financial and non-financial output. If more
levels were added, the new input element would be non-financial and therefore the

output would also be more non-financial. Level 6 is the last-mentioned level in the

developed conceptual model, but it is possible to create more levels if more detailed
information is required.
The first levels (level 0 till level 4) focus especially on the financial aspect of a
transaction. As a result, the output at these levels is also financial. At these levels,
the model can be considered a financial information system. At the last, less abstract

levels, more non-financial input elements are entered into the system. As a result, the

output contains more non-financial information. So, at these levels, the model can be
considered a management information system.
With the developing of the conceptual model, the discrepancy between bookkeeping
literature and bookkeeping practice disappears. The conceptual model is free from

technological and organizational aspects, and can generally be applied.
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The conceptual model formulated in Chapter 2, is described by one equation. In this
equation, input can be entered and output is delivered. The simplicity of the model
can improve education; on the one hand, the model removes the discrepancy
between bookkeeping literature and bookkeeping practice, and, on the other, the
model is compact and focuses only on the concepts. But the short and abstract
formulation of the conceptual model is difficult for students to apply to concrete
bookkeeping problems. Therefore, in Chapter 3, a cognitive model is developed,
which describes how the conceptual model can be used for concrete bookkeeping
problems. The cognitive model is a guide which leads the student step by step from
the problem to the solution. The bookkeeping problem is often a transaction for which
the consequences on the balance sheet and the profit-and-loss-statement have to be
formulated. The cognitive model consists of different steps. These steps are
described for every level of abstraction and placed in a scheme; see "Denkstappen-
schema". The first level of abstraction, level 0, has the most steps. This is because
level 0 describes the working of the conceptual model, so one has to take numerous
mental steps to know this operation. On the other levels, only two steps are
necessary to explain the conceptual model. At level 4, output can be delivered in step
11.  However,  step  11  is not a real mental step; the output at this level can answer the
bookkeeping problem. Because the output at level 4 can meet the requirements of
legislation and regulation, it is also concrete enough to answer the practical
bookkeeping problem. That is the reason why the output step is inserted at level 4. At
levels 5 and 6, output is also possible. This output focuses especially on information
from subcategories of stock values and quantity.
The cognitive model is illustrated by an example of a sales transaction. The model
can be used as a starting point for a new teaching method. Because the conceptual
model and the cognitive model describe the working of the bookkeeping model by
one equation, and without technological and organizational aspects, the student
should more easily understand the concepts of bookkeeping.
In Chapter, 4 a technical model is developed by a database application. The
technical model shows that the conceptual model can be translated directly into a
technical tool. The technical model makes use of MS Access for the database
application. By means of tables, the working of the conceptual model is designed in
the technical model. The technical model is set up with the different levels of
abstraction, as in the conceptual model and cognitive model. At level 0, the technical
model also has a Reaction table (see Table 4.1). In this table, the different reactions,
indicated by Tc, are the same as mentioned in Chapter 2. The technical model uses
the "Teken" table (see Table 4.3) to simplify the aggregating of transaction amounts.
The transaction data are entered in the Transacion table. At level 0, the Transaction
table has only one field: Transaction code. At the following levels, a field is added for
every level; in the new field, the extra input element is entered. In queries, the
reactions of the transaction and other output are gathered. At levels 4 and 5, the
Reaction table is adjusted to the categories and subcategories of the stock values A,
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L, 1, and E. The categories are indicated by identification codes Ic j, and the
subcategories are indicated by identification codes Ic s. Because there are always
two reactions, two identification codes (il and j2, or sl and s2) have to be indicated.
To define which category (or subcategory) belongs to which stock value, an extra
table is formed for the sequence of identification codes.
The technical model is developed from the conceptual model; the same levels of
abstraction can be distinguished and have the same function. In the development of
the technical model, neither the technical and organizational requirements are taken
into account nor the normalisation of data storage. However, the technical model can
function in a relational database application as a real bookkeeping system. Together
with the conceptual model, the technical model can be used for analysing the
bookkeeping model in bookkeeping software used in practice. Bookkeeping software
is also based on relational databases. In Chapter 5, an analysis is made of four
software packages. This analysis focuses on data entry, data storage, data
processing, and information output. In the bookkeeping software, special journals for

entering data are often used. In the use of these special journals, there are both
practical aspects and conceptual aspects. The practical aspects, such as easy data
entry, can confuse the conceptual bookkeeping model. The conceptual aspect of the
use of special journals is that one of the two reactions of a transaction is already
indicated. So, the analysis also includes a situation in which there are no special
journals and where all transaction data are entered in a general journal. The results
of the analysis are that the bookkeeping model in the bookkeeping software is
conceptually nearly the same as the developed conceptual model. The software also
makes use of categories of stock values and has a problem aggregating these

categories. The information can be provided by queries. In the software, a lot of
queries of usual information are already made. The queries are formulated in the
same way as the queries in the technical model; by aggregating changes in stock
values or categories as a result of transactions. One of the four software packages

analysed is an ERP-system, which delivers far more management output than the
other three bookkeeping packages do. The developed conceptual model also
delivers management output at level 5 and level 6.
The analysis shows that the developed conceptual model can be used for analysing
bookkeeping or financial software, whatever the technological nature of the system.
In combination with the technical model, the conceptual model can analyse systems
based on relational databases.
The combination of conceptual model, cognitive model, and technical model can be
used for improving bookkeeping instruction. Because the conceptual model briefly

shows the working of the bookkeeping model, it is easier for students to understand
the concepts of bookkeeping. The existing teaching methods are based on a manual

bookkeeping system. In this manual system, the organisational process is defined

from entering data in the system till the output of information. But the organisational
process of bookkeeping is changed by the automation of bookkeeping. So by
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applying the developed conceptual model, students learn the concepts but not the
(probably continuously changing) process. The cognitive model can be the starting-
point of a new teaching method: it helps students handle the conceptual model. Step
by step, students are led through the model. Students would also better understand
bookkeeping software used in practice, because they know the concepts of the
bookkeeping model. If the technical model supports this new teaching method,
students will gain insight into the working of the bookkeeping software in practice.
It would be interesting to test this new teaching method to see whether it is better
than the existing methods. For this testing educational knowledge is required.
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