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Aan het samenstellen van tussentijds financieel verslag of een jaarrekening 
gaat behoorlijk wat voorbereiding vooraf. Corrigeren, journaliseren, overnemen, 
doortellen, aansluitingen controleren etc. Kortom een omslachtig proces.

Kolommenbalans en Jaarrekening

Heeft u zich als administrateur of ac-
countant, de persoon die in de regel 
belast is met het samenstellen van 

financiële 
rapportages, 
niet terecht 
afgevraagd 
hoe u tijd 
kunt bespa-
ren op deze 
routinematige 
werkzaamhe-
den? Waarom 
zijn er binnen 
de bestaande 
financiële 

pakketten geen mogelijkheden aanwe-
zig om een en ander, eenvoudig en van 
voldoende niveau, te integreren?

De oplossing binnen handbereik 
Account Software Consultancy heeft 
voor u de oplossing bestaande uit twee 
modules:

AccountPlus Kolommenbalans•	
AccountPlus Jaarrekening•	

Gezien de uitgebreide importmogelijk-
heden bieden deze modules ook voor 
niet- AccountView administraties/-
gebruikers veel voordelen.

AccountPlus Kolommenbalans 
Vanuit uw AccountView administratie 
maakt u uw voorafgaande journaal-
posten aan in AccountPlus Kolom-
menbalans. Deze journaalposten kunt 
u uiteraard voldoende documenteren. 
Genoemde journaalposten worden 
rechtstreeks verwerkt in uw financiële 
administratie. Alle tijd die voorheen 
besteed werd aan tellen, aansluiten en 
overnemen van cijfers bespaart u, om 
uiteindelijk snel en efficiënt uw 
financieel verslag te kunnen presente-
ren.

Kort samengevat:
Verlengstuk van de financiële ad-•	
ministratie. De kolommenbalans 
wordt als een ring om de gehele 
administratie gelegd.
Volledige integratie met de financi-•	
ele administratie. De saldibalans 
wordt uit de administratie overge-
nomen en de journaalposten wor-
den verwerkt in de administratie, 
waardoor de volledige aansluiting is 
gewaarborgd.
Uitgebreide controles door over-•	
zichtelijke opzet. De mogelijkheid 
tot afvinken van grootboekreke-
ningen en dubbele controle van 
journaalposten door invalshoek via 
grootboekrekeningen.
Verplichting tot motiveren van •	
voorafgaande journaalposten. Het 
is niet mogelijk om journaalposten 
zonder motivatie te maken. Hier-
door zal de controle achteraf ge-
makkelijker verlopen.
Grote tijdwinst ten opzichte van •	
handmatig uitwerken van kolom-
menbalans. AccountPlus contro-
leert alle tellingen en aansluitingen 
tussen balans en winst- & verliesre-
keningen.
Verlaging van kans op fouten door •	
geautomatiseerde overname van 
saldi. De kolommenbalans neemt 
automatisch de saldi over uit de 
financiële administratie. 
Uitgebreide informatie op het •	
scherm. Saldo winst/verlies, saldi-
balans, kolommenbalans. VJP sal-
do en grootboekkaart worden direct 
weergegeven op het scherm. 
Uniforme basis voor rapportage en •	
dossiervorming. Uitgebreide rap-
portage van kolommenbalans en 
voorafgaande journaalposten met 
motivatie. 
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Tientallen controle- en aansluitings-•	
rapporten van grootboek en credi-
teuren/debiteuren.
Ook toepasbaar voor niet-Account-•	
View administraties door invoer/
import van saldibalans.

AccountPlus Jaarrekening 
De door u gemaakte kolommenbalans 
kan direct worden verwerkt in een 
financieel verslag. Binnen de module 
AccountPlus Jaarrekening zijn stan-
daard modellen (Eenmanszaak/VOF 
en BV) opgenomen die voldoen aan de 
vierde EEG richtlijn c.q. richtlijnen jaar-
verslaggeving (Boek 2, titel 9 BW). De 
standaard verslagen kunt u naar eigen 
inzicht aanpassen aan de wensen van 
uw organisatie. Alle routinematige han-
delingen zijn binnen de AccountPlus 
Jaarrekening geautomatiseerd.

Verlies geen kostbare tijd meer
Wanneer u gebruik maakt van de Ac-
countPlus modules Kolommenbalans 
en Jaarrekening gaat er geen kostbare 
tijd meer verloren voordat u in staat 
bent om:

cijfers te analyseren•	
cijfers te interpreteren•	
bevindingen vast te leggen•	
toelichtingen te redigeren, etc.•	

U bent zonder omslachtige boekhoud-
kundige procedures in staat om uw 
balansrekening te specificeren in muta-
tie-overzichten. Door deze opzet wordt 
een groot aantal voorafgaande journaal-
posten voorkomen. 

Voor iedereen die zich met de finan-
ciële verslaggeving bezighoudt, is het 
een absolute “must” kennis te nemen 
van de mogelijkheden van AccountPlus 
Jaarrekening en AccountPlus Kolom-
menbalans. 

De AccountPlus ge-
gevensbestanden 
hebben het Micro-
soft Foxpro-formaat, 
waardoor zij direct 
in te lezen zijn door 
spreadsheets van bij-
voorbeeld Microsoft 
Excel.

Doordachte integratie 
in AccountView Ac-
countPlus Jaarreke-
ning maakt gebruik 
van rubrieken en speciale telrubrieken. 
Hierdoor zal, na eenmalige vastlegging 
van gegevens, het rapport automatisch 
worden doorgerekend met deze gege-
vens.  
 
U hoeft dit niet op meerdere plaatsen 
aan te passen. AccountPlus Jaarre-
kening controleert voor u de aanslui-
ting met bijvoorbeeld een toelichting 
en waarschuwt op niet ingedeelde 
grootboekrekening en.

Doordat de aangemaakte rapporten in 
de administratie worden opgeslagen 
en beveiligd, is het zeer eenvoudig om 
deze module ook voor tussentijdse 
rapportages te gebruiken met vergelij-
kende cijfers van het voorgaande jaar. 
Deze cijfers zijn, na beveiligen van het 
rapport, administratie onafhankelijk.

De opmaak van het uiteindelijke rap-
port geschiedt in Microsoft Word. Hier-
door kunt u gebruik maken van de ge-
avanceerde opmaak functies die Word 
u biedt.

Wat zijn de kosten?
AccountPlus Kolommenbalans € 950,- . 
AccountPlus Jaarrekening € 2.100,-.

Deze kosten zijn exclusief BTW en  

exclusief 18% onderhoudsovereenkomst. 

Toeslag per gebruiker: (geldt éénmalig 

voor Kolommenbalans en Jaarrekening)

• gebruiker 2 t/m 5 € 265,-

• gebruiker 6 t/m 10 € 240,-

• gebruiker 11 of meer € 225,-

Verder dient u te beschikken 
over de AccountView module 
BM/SDK Client Acces Licence.


