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Werkt u met de module 
Uitwerkenkolommenba-
lans, dan beschikt u over 
een duidelijk overzicht van 
uw rekeningschema met 
de saldi van beginbalans, 
mutaties en voorafgaande 
journaalposten. Bovendien 
kunt u eenvoudig instellen 
over welke perioden u uw 
kolommen balans wilt be-
oordelen en op welk niveau 
u subtotalen wilt zien. 

De module Uitwerkenkolommenbalans biedt u uitgebreide rap-
portages als Kolommenbalans, Concept-balans en Verlies en 
Winst, Notities grootboekrekeningen en Voorafgaande journaal-
posten, en ook een overzicht van alle gemaakte voorafgaande 
journaalposten.

Overzichtelijk venster
Bekijk uw kolommenbalans in een overzichtelijk venster. Vind 
hierin niet alleen uw grootboekrekeningnummers en omschrijvin-
gen terug, maar ook uw beginbalans en debet- en creditbedra-
gen van voor en na voorafgaande journaalposten. Stel zelf het 
niveau in waarop de grootboekrekeningen in subtotalen worden 
gepresenteerd, waarbij de subtotalen in een aparte kleur worden 
getoond. Vraag vanaf de grootboekrekeningen én de subtotalen 
direct de grootboekkaarten op het scherm op. Plaats bovendien 
de grootboekkaart naast de kolommenbalans op het scherm en 
zie in één oogopslag alle mutaties wanneer u door de kolom-
menbalans heen loopt. 

Voorafgaande journaalposten analyseren
Zet uw opmerkingen razendsnel om in voorafgaande journaal-
posten en notities. Zie zo meteen wat het gevolg is van uw jour-
naalposten en probeer zonodig een paar varianten uit. Analyseer 
ook het effect van combinaties van boekingen door posten aan 
en uit te zetten. 

Zoekt u functionaliteit om e�  ciënt om te gaan met voorafgaande journaalposten? 
Kies dan voor de module Uitwerken kolommenbalans .

Voor de 
accountant die bij 

het controleren 
en corrigeren 

van cliënt-
administraties 

alle voor-
afgaande 

journaalposten 
netjes gescheiden 

wil houden.
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Rapporten 
Maak gebruik van de verschillende rap-portage-
mogelijkheden. Houd goed zicht op het verloop 
van de facturatie naar uw cliënten aan de hand 
van het Declaratieoverzicht. Vind hierin de ge-
gevens zowel in aantallen als bedragen terug. 
Zie ook wat u nog moet factureren en wat u in 
het verleden hebt gefactureerd, geannuleerd of 
doorgeschoven. Gebruik het rapport Declaratie-
resultaat om vanuit verschillende invalshoeken 
en op verschillende niveaus naar het declara-
tieresultaat te kijken. Kijk zo na bij welke klant 
veel is geannuleerd. Ga met behulp van de Meer/
minderwerklijst na wat u aan extra uren hebt 
gefactureerd en of u uren op een project hebt 
afgeboekt.

Uw voordeel
Op eenvoudige wijze gemaakte uren  
onderscheiden naar rapportagejaren, zowel 
in de rapportages als in de declaraties.
Nieuwe projecten aanmaken op basis van  
projectsjablonen, waardoor u sneller kunt 
werken en fouten voorkomt.
Gedetailleerd inzicht in het resultaat  
van het declaratieproces dankzij de 
uitgekiende rapporten waarop zowel het 
declaratieresultaat als het meer/minderwerk 
wordt getoond.
Goede dienstverlening naar uw cliënten toe,  
omdat u snel kunt nagaan wat gedecla-
reerd, doorgeschoven en geannuleerd is.

Uitbreidingsmodules
Uren & Declaraties Accountancy is een uitbrei-
ding op de module Uren & Declaraties. 

Kosten
U investeert € 695, - voor Uren & Declaraties
Accountancy.
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Apart dagboek
Maak uw boekingen in de administratie van de 
klant, maar houd al uw voorafgaande journaal-
posten in een apart dagboek gescheiden van de 
rest van de administratie.

Rechtstreeks wijzigen
Wijzig journaalposten rechtstreeks als u een wij-
ziging niet als voorafgaande journaalpost wilt 
toevoegen. Vraag zo vanuit een willekeurige post 
in het journaal, de grootboek-, debiteur- en cre-
diteurkaart met één druk op de knop het betref-
fende dagboek op en breng uw wijzigingen aan. 
Verlies geen tijd aan het speuren naar het juiste 
dagboek en de juiste dagboekregel.

Uw voordeel
Eén venster waarin u voorafgaande  
journaalposten invoert.
Speciaal overzichtsvenster voor  
voorafgaande journaalposten, inclusief 
debet- en creditsaldi en subtotalen vóór en 
na voorafgaande journaalposten.
Uitwerken van de kolommenbalans op  
periodebereik.
Markeren van gecontroleerde  
grootboekrekeningen.
Rechtstreeks dagboekregels wijzigen  
vanuit journaal, grootboek-, debiteur- en 
crediteurkaart.
Flexibele en effi ciënte controle vanwege  
mogelijkheid voor het markeren van 
rekeningen, vergelijken van varianten en het 
maken van notities.
Optimale communicatie met de klant  
vanwege uitgebreide notitiemogelijkheden 
en gescheiden voorafgaande journaalposten 
met blokkeringsmogelijkheid.

Kosten
U investeert € 695,- voor Uitwerken kolommen-
balans.

Met de module Vennotenadministratie kunt u per vennoot de ge-
gevens voor de winst- en verliesverdeling vastleggen. Vervolgens 
berekent en boekt AccountView voor u de verdeling.

Werkt u met de module Vennotenadministratie, dan kunt u bij 
boekingen voor de persoonlijke onderneming of bij privé-boekin-
gen de code van de betreffende vennoot vastleggen. Account-
View zorgt vervolgens voor de correcte vermogensoverboeking.

In één administratie
Registreer in één administratie zowel de bedrijfsadministratie als 
de persoonlijke onderneming(en) en de privé-administratie(s) van 
alle vennoten of maten.Deel hiervoor het rekeningschema op in:
bedrijf, persoonlijke onderneming en privé. Voeg per vennoot net 
zoveel privé-rekeningen toe als u wilt. Bepaal zo zelf hoe gede-
tailleerd u de vennotenadministratie wilt maken.

In evenwicht
Laat AccountView automatisch een vermogensoverboeking
tussen het bedrijf, de persoonlijke onderneming en het privéver-
mogen maken als bedrijf, persoonlijke onderneming en privé in 
het grootboek uit evenwicht raken. Bijvoorbeeld als een vennoot 
iets privé aanschaft via de kas van het bedrijf.

Per vennoot
Maak per vennoot een vennotenadministratie aan en defi nieer 
hiervoor een apart rekeningbereik in het grootboek. Kies bij het 
invoeren van boekingen de privé-rekening van de juiste vennoot 
en geef de juiste vennootcode in.

Automatische winstverdeling
Leg complexe afspraken tussen vennoten omtrent de winstverde-
ling in een gezamenlijke onderneming vast. Laat AccountView 
vervolgens de winst per vennoot automatisch berekenen alsook 
de bijbehorende journaalposten verwerken.

Geen dubbel werk
Maak voor iedere privé-uitgave niet langer twee boekingen, maar 
slechts één boeking. Voorkom zo dubbel werk.

Voert u de administratie voor maatschappen? En wilt u de persoonlijke
ondernemingen en privé-administraties van uw cliënten administreren?

Vertrouw dan op de module Vennotenadministratie.

Voor de accoun-
tant die voor ven-
nootschappen of
maatschappen in 
één administratie
zowel de bedrijfs-

administratie
als de persoon-
lijke onderne-

mingen en privé-
administratie(s) 
van alle vennoten 

of maten in een 
maatschap of vof 

wil registreren, 
of alleen van de 
privé-persoon in 

een eenmanszaak.
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vennotenaDministratie
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