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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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De kwaliteit van de administraties wordt door het gebruik van 
Samenstel-assistent hoger, u start daardoor een stuk beter voor-
bereid aan uw werkprogramma. Door de controles uit Samenstel-
assistent te koppelen aan relevante onderwerpen in het werkpro-
gramma kunt u (delen van) het werkprogramma geautomatiseerd 
laten uitvoeren. Verder kunt u bij het afsluiten van het werkpro-
gramma een volledig dossier genereren waarbij de controlerap-
porten (bewijsstukken) als pdf-documenten in het dossier wor-
den opgenomen. Een grote stap voorwaarts in effi ciency én een 
verhoging van de kwaliteit doordat alle rapportages uit de admi-
nistraties automatisch in het dossier worden opgenomen. 

Hoe kunt u Samenstel-assistent en Werkprogramma in praktijk 
toepassen? Wij beschrijven een aantal elementaire processen en 
nodigen u uit deze te vergelijken met uw huidige praktijk. 

In een oogopslag ziet u de resultaten van de contro-
les. U hoe�  alleen aandacht te besteden aan de con-
troles die “rood licht’ hebben gekregen. Zo ontdekt 
u bijvoorbeeld veel sneller dat een later toegevoegd 
activum nog niet is afgeschreven.

Proces: BTW-aangi� e
Als u de cliëntenadministraties al maandelijks met Samenstel-
assistent controleert, dan zijn deze al van goede kwaliteit, zodat 
de BTW-aangifte niet veel werk meer betekent. Bovendien helpt 
Samenstel-assistent u bij het doen van de laatste checks.
De ‘Controle ingevoerde BTW’ checkt bijvoorbeeld of er handma-
tig BTW-bedragen zijn aangepast. Alle verschillen sinds de vorige 
controle worden getoond. Wat u eerder heeft beoordeeld blijft 
dus achterwege. Na het genereren van de BTW-aangifte kunt u 
eenvoudig de aansluiting controleren tussen het grootboek en 
de gegenereerde BTW-aangifte met ‘Aansluiting grootboek-BTW 
aangifte’. Alle controles op groen? U kunt de aangifte direct ver-
sturen. Doordat Samenstel-assistent u helpt de administratie con-
tinu op orde te houden, kost het opmaken en controleren van de 
BTW-aangifte u aanzienlijk minder tijd. 

Met AccountView Werkprogramma kunt u e�  ciënte uw werkprogramma voor het 
jaarwerk uitvoeren en vastleggen. Naast de nu� ige mogelijkheden van een geautomatiseerd 

werkprogramma biedt juist de koppeling met Samenstel-assistent de mogelijkheid om uw 
samenstelpraktijk een stap verder te brengen. 
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Inzichtelijke rapporten
Selecteer een bereik privé-rekeningen en vraag 
een van de vele standaardrapporten op over de 
privé-administraties en de persoonlijke onderne-
mingen. Bewaar uw selecties als weergave zodat 
u de selectie niet opnieuw hoeft te maken.

Uw voordeel
Automatische vermogensoverboekingen  
tussen bedrijf, persoonlijke onderneming en 
privé. 
Winst- en verliesverdeling op basis van  
arbeid, onroerend goed, premies en rente 
over kapitaal.
Optimaal inzicht doordat u in één  
administratie resultaten van zowel het 
bedrijf, de persoonlijke ondernemingen als 
de privépersonen kunt opvragen.
Detailleringsniveau per  
vennotenadministratie zelf bepalen.
Perfect geïntegreerd met de module Vaste  
activa, zodat u ook de activa aan een 
vennoot kunt toewijzen.
Rapportages van persoonlijke  
ondernemingen en privé-administraties snel 
opvragen met weergaven.

Kosten
U investeert € 495,- voor Vennotenadministratie.
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