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Met de module Vaste activa II kunt u niet alleen afschrijven op 
basis van boekwaarde of aanschafwaarde, maar ook op basis van 
annuïteiten, sum of the year digits, degressieve afschrijving, een 
vast bedrag of geen afschrijving.

Met de module Vaste activa II beschikt u naast een commerci-
ele ook over een fi scale afschrijvingsmethode. Dit onderscheid 
is in alle standaardfunctionaliteit van de module doorgevoerd. 
Dus ook bij de rapportage en het genereren van afschrijvingen. 
Zo vraagt u met een apart rapport de verschillen tussen de com-
merciële en fi scale afschrijvingen op, zodat u op elk moment de 
status van beide kunt analyseren.

Meerdere afschrijvingsmethodes
Maak een keuze uit in totaal zes afschrijvingsmetho-
des: aanschafwaarde minus restwaarde, boekwaar-
de, annuïteiten, sum of the year’s digits, vast bedrag 
(voor werkelijk verbruik) en geen afschrijving (voor 
eenmalige afschrijvingen). Defi nieer eigen afschrij-
vingsmethodes door percentages of bedragen per 
periode te wijzigen.

Tijdens het boeken
Stel vooraf in welke medewer-
kers tijdens het boeken activa 
mogen toevoegen. Scherm 
op deze wijze het toevoegen 
van activa voor onbevoeg-
den. Hebt u hier wel het recht 
toe? Gebruik dan de handige 
wizard waarmee u snel en 
stapsgewijs een nieuw acti-
vum kunt toevoegen zonder 
het boekingsvenster te verlaten. Bijvoorbeeld om investeringen in 
het inkoopdagboek automatisch in te voeren.

Hebt u genoeg van de tijdrovende en aparte berekeningen van � scale afschrijvingen? Met de 
module Vaste activa II is alle informatie centraal beschikbaar en controleerbaar.

Voor iedereen 
die veel duurzame 
bedrijfsmiddelen

hee�  of 
verschillende 

afschrijvingstypen 
wil gebruiken.

Vrije indeling
Deel alle activa in op één activarekening of geef 
elk activum een eigen rekening (activa, cumula-
tieve afschrijvingen, afschrijvingskosten en ver-
kopen).

Eigen afschrijvingsmethode
Maak uw keuze uit de twee meest gebruikte af-
schrijvingstypen – aanschafwaarde- restwaarde, 
en boekwaarde – of defi nieer uw eigen metho-
des door de afschrijvingspercentages per periode 
te wijzigen.

Diepgaand overzicht
Profi teer van de aparte activakaarten waarop u 
per activum alle boekingen vindt en waarmee u 
weergaven defi nieert en inzoomt op de onderlig-
gende journaalposten.

Uw voordeel
Eenvoudige registratie van uw vaste activa in  
uw fi nanciële administratie.
Enorme fl exibiliteit, doordat u eenvoudig  
aanpassingen kunt doen en u opnieuw een 
of meer periode(n) kunt genereren.
Compleet beeld van uw vaste activa,  
waardoor u altijd de juiste waarde kent van 
uw bedrijfsmiddelen en kunt anticiperen 
op revisies of vervangingen van uw 
bedrijfsmiddelen.
Aanzienlijke kosten- en tijdbesparingen  
doordat de afschrijvingsboekingen zijn 
geautomatiseerd.

Uitbreidingsmodule
U kunt Vaste activa I uitbreiden met Vaste
activa II.

Kosten
U investeert € 250,- voor Vaste activa I.
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Automatische verwerking
Genereer met een druk op de knop de afschrij-
vingsboekingen en zorg zo per rapportagepe-
riode voor zicht op uw afschrijvingen. Reken 
bovendien op een waterdichte en automatische 
aansluiting van uw vaste activaregistratie met uw 
fi nanciële administratie.

Eenvoudig herwaarderen
Profi teer van de mogelijkheden om wijzigingen 
in de waardering van uw activa te registreren. 
Herwaardeer of splits bijvoorbeeld een activum 
als u het ene deel verkoopt, maar het andere deel 
niet. Of voeg meerdere activa samen onder een 
hoofdactivum. Zo kunt u de nieuwe fabriekshal 
aan uw oude hal als nieuw subactivum registre-
ren, maar kunt u beide hallen als één hoofdacti-
vum op uw jaaroverzicht opnemen.

Uw voordeel
Eenvoudige registratie van uw vaste activa in  
uw fi nanciële administratie.
Aanzienlijke kosten- en tijdbesparingen,  
doordat de afschrijvingsboekingen zijn 
geautomatiseerd.
Eenvoudiger rapporteren doordat u per  
activum afwijkende afschrijvingsmethoden 
voor zowel commerciële als fi scale 
afschrijvingen kunt vastleggen.
Enorme fl exibiliteit doordat u eigen  
afschrijvingsmethodes kunt bepalen en 
eenvoudig activa kunt herwaarderen, 
samenvoegen of splitsen.
Extra functionaliteit, zoals het invoeren van  
verzekeringsgegevens en het afronden van 
bedragen op het jaaroverzicht.
Activakaarten opvraagbaar voor   
commerciële, fi scale of alle mutaties en in 
combinatie met Multi-Year Financials ook 
opvraagbaar over meerdere jaren.

Uitbreidingsmodules
Vaste activa II is een uitbreiding op Vaste activa I.

Kosten
U investeert € 895,- voor Vaste activa II.

soLo
Automatische Betalingen

Inlezen Bankmutaties

teaM
Automatische Betalingen

Automatische Incasso
Inlezen Bankmutaties

Business
Automatische Betalingen Buitenland

Automatische Betalingen
Automatische Incasso
Inlezen Bankmutaties

Multicliënt / BRI Telebankieren
Multirekening Telebankieren
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