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Welkom 

Welkom bij AccountView. Voor u ligt het materiaal dat wij tijdens de cursus gebruiken. Dit 
lesmateriaal is geschreven voor gebruik in klassikale trainingen onder begeleiding van een 
docent. Na de cursus kunt u het als naslagwerk gebruiken. 
Al onze cursussen zijn gebaseerd op een bedrijfsproces uit de dagelijkse praktijk. Hierdoor 
ziet u hoe u met de uitgebreide mogelijkheden van AccountView uw werkzaamheden nog 
efficiënter kunt doen. Tijdens de training krijgt u voldoende gelegenheid om met 
AccountView te oefenen en vragen te stellen. Wij hebben rekening gehouden met 
tempoverschillen in de vorm van extra oefeningen. 
Wilt u na deze training nog een andere cursus bij ons volgen? Aan het einde van dit 
document vindt u een volledig overzicht van al onze trainingen met een aanvullende 
beschrijving.  
Wij wensen u een leerzame training toe. 
 
AccountView B.V. 
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1. Inleiding 

1.1 Doelgroep 
Deze workshop is bedoeld voor iedereen die gaat werken met de Vaste Activa I&II modules 
van AccountView.  

1.2 Doelstellingen 
Wat u in de workshop leert;  
• De werking van afschrijvingsmethoden. 
• De werking van de koppeling met de financiële administratie. 
• De stappen voor het aanmaken van activa. 
• De stappen en mogelijkheden bij een jaarovergang met activa. 
Wat u in de workshop oefent; 

• Afschrijvingsmethoden aanmaken. 
• Nieuwe en bestaande activa opvoeren. 
• Afschrijvingsboekingen aanmaken. 
• Activa herwaarderen, verkopen en afboeken. 
• De rapporten gebruiken voor controle en verslaglegging. 
• Een jaarovergang doen met activa. 

1.3 Samenvatting 
Bedrijfsmiddelen die een levensduur van meer dan een jaar hebben, zoals bedrijfswagens, 
computers of machines, bent u wettelijk verplicht te registreren als vaste activa. 
Na deze workshop moet de cursist vaste activa kunnen aanmaken en beheren. U weet hoe 
u de afschrijvingsboekingen automatisch kunt laten aanmaken. Met behulp van de 
overzichten weet u welke bedrijfsmiddelen u hebt, wat die waard zijn en wat ze per periode 
kosten. U begrijpt de koppeling met de financiële administratie. De bedragen die op uw 
balans en exploitatie rekening staan kunt u vertalen naar de onderliggende activa. 
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2. Gebruik van het cursusmateriaal 

2.1 Opbouw 
De verdeling van hoofdstukken in paragrafen is steeds hetzelfde. Hieronder wordt per 
paragraaf een toelichting gegeven. 

• Leerdoelen:  deze geven aan wat we in het betreffende hoofdstuk willen bereiken. 
• Schematische weergave: dit is een stappenplan of een visuele weergave van het 

besproken onderwerp. Het geeft u een beeld wat er behandeld wordt in het hoofdstuk. 
• Theorie:  dit is een meer uitgebreide beschrijving van een onderwerp uit de 

samenvatting. De tekst is bedoeld om de koppeling naar de praktijk van de cursist te 
maken 

• Opdrachten : deze opdrachten worden in principe door alle cursisten gemaakt. Met deze 
opdrachten kunt u testen of de werkwijze goed is uitgelegd. 

• Extra opdrachten : deze oefeningen zijn voor de snelle cursisten en gaan soms dieper 
op de stof in. Voor het halen van de leerdoelen hoeven deze opdrachten niet gemaakt te 
worden. 

2.2 Opmaak 
De opmaak van tekst helpt u om het cursusmateriaal te gebruiken. Deze opmaak is 
hetzelfde als de helpteksten in de software en heeft dus ook dezelfde betekenis. 
In de documentatie wordt voortdurend verwezen naar onderdelen in de software. De 
volgende typografische conventies worden daarbij gebruikt:  

• Vetgedrukte tekst 
Wordt gebruikt voor menuopties, zoals bijvoorbeeld Help/Onderwerp . De naam van 
een menuoptie wordt samengesteld uit de menunaam in de menubalk (Help) en de 
keuze uit het menu (Inhoud). Vetgedrukte tekst wordt ook gebruikt voor veelgestelde 
vragen. 

• Cursieve tekst 
Wordt gebruikt voor de namen van modules, vensters, velden, kolommen en opties in 
vensters. Cursieve tekst wordt ook gebruikt voor journaalposten. 

• Vetgedrukte cursieve tekst 
Wordt gebruikt om bepaalde woorden of tekstgedeelten te benadrukken. 

• Schrijfmachineletters 
Worden gebruikt voor de namen van programma’s en bestanden, en voor gegevens die 
u met het toetsenbord moet invoeren. Voor de duidelijkheid worden deze meestal in 
hoofdletters weergegeven. Bij het invoeren van deze namen kunt u echter zowel 
hoofdletters als kleine letters gebruiken. 

• CTRL+F5 
Toetsen die u op het toetsenbord moet indrukken staan in kleinere hoofdletters. Een 
plusteken tussen twee toetsen geeft aan dat u beide toetsen tegelijk moet indrukken. 
Dus CTRL+F5 betekent dat u de toets CTRL ingedrukt moet houden en vervolgens op F5 
moet drukken. 
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3. De AccountView interface 
3.1 Leerdoelen 
Na dit hoofdstuk; 

• Kent u de manier waarop de AccountView interface de productiviteit verhoogt. 
• Kent u de manier waarop de AccountView interface de controle vereenvoudigt. 
• Kunt u de interface gebruiken om efficiënt te rapporteren vanuit AccountView. 

3.2 Schematische weergave 
 

  
Afbeelding 3-1 De AccountView interface versie 9.0 

Elementen  
De interface van AccountView bestaat uit verschillende elementen. Behalve de titelbalk en 
de menubalk, die u waarschijnlijk kent uit andere software, heeft AccountView nog andere 
elementen die we hieronder zullen uitleggen.  
Links staat het navigatievenster, van hieruit kunt u menufuncties van AccountView starten. 
Het navigatievenster kan per gebruiker ingesteld en aangepast worden. Rechtsonder ziet u 
een subvenster, een subvenster hoort bij het hoofdvenster van een tab. Als u in het 
hoofdvenster een regel kiest toont het subvenster de bijhorende regels. Middenboven ziet u 
verschillende tabs aan de kleur kunt u zien welke tab actief is. Elke functie die u opent staat 
in een aparte tab, ook subvensters kunt u eventueel openen in een aparte tab. Middenboven 
ziet u het keuzeveld voor de weergaven, hier is de standaard weergave (AccountView) 
gekozen.  
Productiviteit  
AccountView is venster georiënteerd dat betekent dat het actieve venster bepaalt welke 
menukeuzes beschikbaar zijn en wat de functie van standaard menukeuzes is. Enerzijds 
betekent dit dat u alleen relevante menukeuzes ziet zodat de menustructuur overzichtelijk 
blijft. Anderzijds betekent dit dat sneltoetsen consequent dezelfde functie hebben en dus 
sneller uit het hoofd te leren zijn. 
De interface van AccountView is gericht op het verhogen van de productiviteit van de 
gebruiker. In het navigatievenster zet de gebruiker zijn favorieten neer zodat deze direct 
beschikbaar zijn. Als er verschillende vensters geopend zijn kun je de gewenste tab direct 
aanklikken. In een subvenster staan eventueel mutaties of stamgegevens die bij de in het 
hoofdvenster gekozen regel horen. Zo kunt u bij het openen van het venster Grootboek 
standaard de grootboekkaart in het subvenster laten zien. 
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Informatie opvragen  
Door selecties te maken in AccountView bepaalt u welke regels u te zien krijgt in een 
venster. De selecties zijn dynamisch dus als er nieuwe gegevens ingevoerd worden, die aan 
de criteria voldoen, staan deze er direct bij. U kunt in elk venster de sortering aanpassen en 
met AccountView Business kunt u (invoer)kolommen toevoegen of weglaten. De instellingen 
die u gedaan hebt legt u eenvoudig vast in een Weergave zodat u ze later direct kunt 
oproepen en gebruiken. 
De informatie die u zoekt kunt u op het scherm opvragen via de functies onder Zoeken  in de 
menubalk of met sneltoetsen. Zo kunt u bijvoorbeeld een grootboekkaart, projectkaart of 
openstaande posten op uw scherm bekijken en direct inzoomen op de onderliggende 
journaalpost. Afhankelijk van uw licentie kunt u direct de dagboekbladzijde openen en 
corrigeren. Uiteraard kunt u ook rapporten opvragen om ze af te drukken, te exporteren, op 
te slaan in een bestand of via e-mail direct te versturen. 
Muis of toetsenbord  
U kiest of u de muis of het toetsenbord wilt gebruiken. De menu’s die u met de muis aanklikt 
kunt u via het toetsenbord aanroepen met de ALT-toets. Hiermee activeert u de zogenaamde 
Hotkeys, te herkennen aan de onderstreepte letters. Voor het markeren van een optie 
gebruikt u de spatiebalk en met de TAB-toets springt u door de vensters van veld naar veld.  
Over het algemeen geldt dat voor degenen die veel data invoeren het toetsenbord het 
snelste alternatief is. U verliest geen tijd met het wisselen van toetsenbord naar muis en 
terug. Als u voornamelijk informatie opvraagt is het verschil kleiner en bepaalt uw 
persoonlijke voorkeur hoe u AccountView bedient. 

3.3 Theorie 
In dit hoofdstuk maakt u kennis met AccountView en leert u het programma bedienen. Nadat 
u het programma hebt gestart, bekijkt u verschillende opties en vensters. U krijgt een indruk 
van de structuur van het programma en u leert hoe u informatie kunt vinden en opvragen. 
Navigatievenster  
Links in het AccountView venster staat het navigatievenster. Het navigatievenster is 
ingedeeld in groepen, subgroepen en onderdelen. U kunt naar keuze de standaardset van 
AccountView, een voor uw organisatie gemaakte set of een persoonlijke set van 
menukeuzes neerzetten 

.  

Afbeelding 3-2 Navigatievenster. 

U past het navigatievenster eenvoudig aan zodat het voor u relevante functies laat zien. 
Hiervoor drukt u in het navigatievenster op de rechtermuisknop zodat een snelmenu 
verschijnt.  
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Afbeelding 3-3 Snelmenu navigatievenster. 

Via het snelmenu kunt u onderdelen, groepen en subgroepen toevoegen en verwijderen of 
de volgorde op het scherm aanpassen. Een groep voegt u toe via het snelmenu door te 
kiezen voor Groep toevoegen en vervolgens een naam in te voeren en desgewenst een 
pictogram te kiezen. De onderdelen openen de AccountView-vensters en eventuele externe 
bestanden waar u regelmatig in werkt. U kunt drie typen onderdelen kiezen: 

• Venster: dit kan elk stamgegevensvenster zijn uit administratie, systeem of programma 
(menu Document). 

• Snelkoppeling: dit kan zowel naar een bestand zijn als naar een extern programma. Zo 
kunt u bijvoorbeeld een snelkoppeling maken naar een specifiek Microsoft Excel-
bestand, maar ook naar Microsoft Excel als zodanig. Zodra u op de snelkoppeling klikt, 
wordt het bestand of programma op de voorgrond geopend. 

• Gebruikersactiviteit: dit kan elk type gebruikersactiviteit zijn waarmee een aantal 
handelingen in AccountView zijn geautomatiseerd. 

� Als u gebruikmaakt van het snelmenu, wordt het onderdeel altijd toegevoegd aan de 
subgroep waarin u met de rechtermuisknop hebt geklikt. Zorg dus dat u de juiste 
subgroep selecteert voordat u de rechtermuisknop indrukt. 

Menu-opties kiezen  
Alle opties waarmee u taken uitvoert kunt u ook kiezen via de menubalk. De menubalk is in 
elk venster gelijk. Welke opties beschikbaar zijn in de menu's is afhankelijk van het actieve 
venster. Om het programma een opdracht te geven, kiest u eerst het menu. Uit het menu 
kiest u een optie. 
De volgende tabel bevat een overzicht van de opties die u per menu aantreft. 

Menu Opties 

Bestand Veelgebruikte vensters 

Bewerken Bewerkingen op de regel in het actieve venster 

Beeld Weergave van het actieve venster 

Rapporten Rapporten met betrekking tot het actieve venster 

Zoeken Inzoomen op gegevens in het actieve venster 

Document Alle stamgegevens en groepsgewijze bewerkingen in het actieve venster 

Opties Instellingen en hulpmiddelen 

Venster Rangschikken van openstaande venters 

Help Volledige documentatie van AccountView  

Tabel 3-1 Menu’s in AccountView 

Om een menu-optie met het toetsenbord te kiezen, houdt u de ALT-toets ingedrukt en drukt 
u op de letter die is onderstreept in de menunaam. Daarna kiest u een optie uit het menu 
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door de onderstreepte letter in de optienaam in te drukken. Om terug te keren naar het 
actieve venster zonder een optie te kiezen, drukt u op ESC. 
Sneltoetsen gebruiken  
Een aantal opties kiest u direct met sneltoetsen, dus zonder eerst een menu te openen. Of 
een sneltoets actief is, wordt bepaald door het venster en de activiteit waarmee u bezig bent. 
De belangrijkste sneltoetsen vindt u in de bijlage achter in deze cursus. AccountView heeft 
de zogenaamde sneltoetsenzuil voor haar klanten gemaakt met daarop alle sneltoetsen en 
hun functie. 
Combinatievensters gebruiken  
AccountView toont gegevens altijd in vensters. Het werken met vensters in AccountView 
zorgt dat gegevens op uw scherm kunt tonen op de manier die het best bij uw werkwijze 
past. Als u stamgegevens opvraagt of een mutatieoverzicht zoals een grootboekkaart 
worden deze in een subvenster getoond. U kiest of dat venster onder of naast uw 
stamgegevens staat of dat er een nieuwe tab wordt geopend. U kunt ook meerdere 
subvenster openen. Bij de debiteuren zou u bijvoorbeeld de debiteurkaart en openstaande 
posten naast elkaar onder de lijst van debiteuren kunnen neerzetten. 

  
Afbeelding 3-4 Combinatievenster Debiteuren met Ope nstaande posten 

AccountView onthoudt de keuzes die een gebruiker maakt en toont de volgende keer 
dezelfde subvensters opnieuw.  
De indeling van een venster in AccountView is instelbaar, zodat u zelf kunt bepalen op welke 
manier u naar de gegevens wilt kijken. Uw mogelijkheden hangen af van uw AccountView-
uitvoering. De indeling van vensters wordt aangeduid met de term weergave. Een weergave 
is een combinatie van selecties, sorteringen en de kolomindeling. De weergaven worden per 
venster bewaard: in het venster Grootboek ziet u alleen weergaven die op het grootboek 
betrekking hebben.  
AccountView onderscheidt systeemweergaven en gebruikersweergaven. De eersten zijn in 
de Team en Business versie standaard beschikbaar, gebruikersweergaven kunt u zelf 
aanmaken in bijna ieder venster van AccountView. Nadat u een weergave hebt gewijzigd, 
kunt u deze apart bewaren als weergave onder een eigen naam. Hierdoor hoeft u een 
belangrijke weergave niet elke keer opnieuw in te stellen. Nadat u een venster hebt 
opgevraagd, kunt u direct een bewaarde weergave toepassen. 
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4. Inrichting en gebruik Activa 

4.1 Leerdoelen 
Na dit hoofdstuk; 
• Kent u de werking van afschrijvingsmethoden. 
• Kent u de stappen voor het aanmaken van activa. 
• Kent u de werking van de koppeling met de financiële administratie. 
• Kunt u afschrijvingsmethoden aanmaken. 
• Kunt u nieuwe en bestaande activa opvoeren. 
• Kunt u afschrijvingsboekingen aanmaken. 

4.2 Schema inrichten Activa 
 

 

4.1. Inrichten activa administratie 

Bovenstaand schema laat schematisch de stappen zien die nodig zijn om met de module 
Vaste Activa te kunnen werken. Voordat u activa kunt aanmaken moeten de benodigde 
stamgegevens worden aangemaakt. Tijdens het aanmaken van een activum worden de 
bedragen van de investering en eventuele restwaarde vastgelegd. Het opvoeren van de 
investering op de balans wordt via de financiële dagboekbladzijden gedaan.  
In dit hoofdstuk leert u de voorbereidende stappen om activa af te kunnen schrijven in 
AccountView. Daarna beschrijven we hoe u afschrijvingsboekingen genereert. 
Om de mutaties in activa terug te kunnen zien in de financiële administratie gebruikt u 
grootboekrekeningen. Per activum geeft u aan op welke grootboekrekeningen u de 
verschillende mutaties wilt laten boeken.  
Verschillende factoren bepalen het afschrijvingsbedrag per periode dat u journaliseert. Een 
van de factoren is de verwachte gebruiksduur, de andere factor is het verloop van de hoogte 
van het bedrag tijdens de gebruiksduur. Deze informatie legt u vast met behulp van 
afschrijvingsmethoden. Als deze gegevens zijn aangemaakt kunt u de activa zelf gaan 
invoeren. Per activum legt u informatie vast over het activum zelf, over de manier van 
afschrijven en over de voor de mutaties te gebruiken grootboekrekeningen. De 
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aanschafwaarde van het activum legt u daarnaast via dagboekbladzijden vast in het 
grootboek. 
� Het afschrijven zelf, het genereren van journaalposten, kunt u per periode of voor een 

aantal perioden tegelijk doen. Daarvoor wordt altijd memoriaaldagboek ‘910: Vaste 
activa’ gebruikt, in het veld Doc/Fac wordt de activacode opgenomen zodat u de 
mutaties eenvoudig kunt herleiden.  

U kunt de activa administratie net als debiteuren administratie beschouwen als een 
subadministratie. Op de Balans en de Verlies & Winstrekening staan de totaalbedragen. De 
specificatie van die bedragen naar de onderliggende activa vindt u terug in de activa 
administratie.  

4.3 Theorie 
Grootboekrekeningen 
Voor elke groep activa op uw balans moet er een set grootboekrekeningen zijn. U kunt 
bestaande rekeningen gebruiken of nieuwe aanmaken. Er zijn twee rekeningen op de 
balans en twee rekeningen op de Verlies & Winst rekening nodig voor elke groep. 

• Rekening activa: de grootboekrekening (type Balans) waarop u de aanschafwaarde hebt 
geboekt (of nog gaat boeken). 

• Rekening cumulatieve afschrijving: de grootboekrekening (type Balans) waarop de 
cumulatieve afschrijvingen moeten worden geboekt.  

• Rekening kosten afschrijvingen: de grootboekrekening (type Verlies & winst) waarop de 
kosten van de afschrijving moeten worden geboekt.  

• Rekening verkoop: de grootboekrekening (type Verlies & winst) waarop het 
verkoopresultaat moeten worden geboekt. 

Als u beschikt over module Vaste Activa II kunt u een grootboekrekening aanwijzen als 
activumrekening. Op het moment dat u een inkoopfactuur boekt op die rekening, kan het 
bedrag automatisch geboekt worden als vaste activa. Eventueel kunt u inkopen ook achteraf 
als vaste activa aanwijzen. 
Voor grootboekrekeningen waarop u de verkopen van vaste activa wilt registreren markeert 
u het veld Activumverkooprekening. Als u op deze rekening een boeking invoert in een 
dagboek van het type Verkoop, Bank/Kas of Memoriaal, dan wordt automatisch de 
mogelijkheid geboden om het activum te verkopen. In het venster Vast activum verkopen dat 
dan verschijnt, kunt u vastleggen welk activum is verkocht, per welke datum en voor welk 
bedrag. Deze informatie wordt bewaard in het venster Stamgegevens vaste activa. 
Afschrijvingsmethode 
Om afschrijvingen van vaste activa te kunnen boeken, moet u eerst een 
afschrijvingsmethode aanmaken. In een afschrijvingsmethode legt u het afschrijfpercentage 
per periode. Door een afschrijvingsmethode aan een activum te koppelen worden de 
afschrijvingen voor dat bedrijfsmiddel dan volgens die afschrijvingsmethode aangemaakt. 
Een belangrijk kenmerk van een afschrijvingsmethode is het Afschrijvingstype. 
Afschrijvingstype  
Standaard kunt u kiezen uit twee afschrijvingstypen, Aanschafwaarde - restwaarde en 
Afschrijving over boekwaarde, die elk een aantal varianten hebben. Het verschil tussen deze 
varianten zit in de manier waarop de periodieke afschrijving wordt bepaald: Hieronder 
worden de verschillende mogelijkheden beschreven.  
Aanschafwaarde - restwaarde 
Dit type wordt in de praktijk het meest toegepast. Het afschrijvingsbedrag voor een periode 
is het periodepercentage vermenigvuldigd met de aanschafwaarde minus de restwaarde. 
Hierdoor is afschrijvingsbedrag elke termijn hetzelfde. 
U schrijft bijvoorbeeld een auto met een aanschafwaarde van 100.000, - in 60 perioden af. 
De restwaarde van de auto is vastgesteld op 10.000, -. Het afschrijvingspercentage wordt 
20% op jaarbasis en het afschrijvingspercentage 1,66667% per periode, dat is een bedrag 
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van 1.500, - per periode. Na de laatste afschrijvingsperiode is de boekwaarde gelijk aan de 
restwaarde. 
Vervolgens de vier mogelijke varianten: 

• Aanschafwaarde-restwaarde : in het veld Perioden voert u het aantal perioden in waarin 
u het activum wilt afschrijven. De periodepercentages worden automatisch uitgerekend 
en kunnen niet gewijzigd worden. 

• Aanschafwaarde-restwaarde  (overgangsregeling VPB 2007) : dit type gebruikt u bij 
activa waarop al is afgeschreven voor de ingangsdatum van de wet “Werken aan Winst”. 
(1 januari 2007) In het volgende hoofdstuk komt dit nader aan de orde. 

• Aanschafwaarde-restwaarde  (perioden) : in het veld Perioden voert u het aantal 
perioden in waarin u het activum wilt afschrijven. Op tabblad Afschrijving kunt u per 
periode eventueel afwijkende percentages invoeren. Ook is het mogelijk om via 
Bewerken/Afschrijving wijzigen het afschrijvingspercentage automatisch voor alle 
perioden te wijzigen. In dat geval klikt u voorafgaand eenmaal in het eerste veld van de 
kolom Perioden. 

• Aanschafwaarde-restwaarde  (jaar %) : dit type kunt u op een vergelijkbare manier 
gebruiken als voorgaande varianten, met als verschil dat u nu niet het aantal perioden 
invoert, maar het jaarlijkse afschrijvingspercentage (Afschr per jaar). Ook kunt u niet met 
afwijkende percentages per periode werken. 

Afschrijving over boekwaarde 
Dit type wordt toegepast bij dalende prestaties van het bedrijfsmiddel. Het 
afschrijvingsbedrag wordt elke termijn kleiner. Het afschrijvingsbedrag voor een periode is 
het periodepercentage vermenigvuldigd met de boekwaarde. 
Activa  
Er is verschil tussen het vastleggen van bestaande en van nieuwe activa. Dit verschil heeft 
betrekking op afschrijvingsboekingen en op de manier van toevoegen. 
Nieuwe vaste activa zijn activa die in het huidige boekjaar zijn aangeschaft. Deze worden 
afgeschreven vanaf de periode van ingebruikname. Om nieuwe activa toe te voegen 
gebruikt u een wizard waarmee in verschillende stappen de gegevens vastlegt. De 
aanschafwaarde legt u in een dagboek vast aan de hand van de inkoopfactuur. Hebt u 
Vaste activa II dan kunt u de wizard vanuit het dagboek starten. 
Bestaande vaste activa voert u met dezelfde wizard in maar doordat de aanschafdatum in 
het verleden ligt kunt u ook het afschrijfverleden invoeren. Deze situatie ontstaat 
bijvoorbeeld als u uw bestaande activa, die u eerst in een ander systeem registreerde, nu 
allemaal tegelijk in AccountView invoert. Bij bestaande activa wordt uitgegaan van de 
boekwaarde aan het begin van het boekjaar, ook als u vaste activa pas later in het jaar in 
gebruik neemt. Bestaande vaste activa zijn in voorgaande boekjaren aangeschaft, en 
worden in periode 0 van het huidige boekjaar in de administratie opgenomen. 
De velden Opmerking, Serienummer, Locatie activum en Kostenplaats zijn niet verplicht. U 
kunt deze velden uiteraard gebruiken in selecties en rapportages. De kostenplaats wordt 
gebruikt bij het aanmaken van de afschrijvingsboekingen. Op deze manier worden de 
afschrijvingskosten direct aan de juiste kostenplaats toebedeeld.  
Verschil tussen commercieel en fiscaal afschrijven  
Per bedrijfsmiddel legt u de afschrijvingsmethode (tab Commercieel) en de bijbehorende 
grootboekrekeningen vast (tab Rekeningen). Als u beschikt over de module Vaste activa II, 
dan kunt u naast de commerciële ook een fiscale afschrijvingswijze (tab Fiscaal) ingeven. 
Per afschrijvingswijze kan een andere afschrijvingsmethode worden toegepast. De 
commerciële boekingen worden in de financiële administratie verwerkt. De fiscale mutaties 
worden extracomptabel geregistreerd. 
Controle en correctie  
Om te controleren of de activa administratie aansluit op het grootboek is het rapport 
‘Aansluiting grootboek’ beschikbaar. Dit rapport vergelijkt saldi op de grootboekrekeningen 
met saldi uit de activa administratie en laat verschillen zien.  
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� Let op dat alleen in de activa gebruikte grootboekrekeningen worden vergeleken. 
Controleer altijd of alle activa grootboekrekeningen op het rapport staan. 

Verschillen in het grootboek corrigeert u door mutaties op grootboekrekeningen in te voeren 
in een dagboek. Fouten in de activa administratie corrigeert u met menuoptie 
Document/Aanschafwaarde, hier voert u mutaties in op de aanschafwaarde, restwaarde, 
subsidie, herinvestering en op al afgeschreven bedragen en perioden. 

4.4 Opdrachten 
Grootboekrekeningen 

1. Controleer of grootboekrekening ‘0240: Inventaris’ is ingesteld als activumrekening: 

• Selecteer de rekening ‘0240: Inventaris’ in het venster Grootboek en druk op F6. 
• Zorg dat het veld Activumrekening op het tabblad Algemeen is gemarkeerd. 

 

Afbeelding 4.2. Activumrekening  

• Zorg dat ook bij de overige grootboekrekeningen voor inventaris het veld 
Activumrekening is gemarkeerd. (0241 en 4124) 

• Maak van grootboekrekening 4195 een Activumverkooprekening.  
Afschrijvingsmethode 

2. Maak een afschrijvingsmethode om activa in 5 jaar lineair af te schrijven. 

• Kies Bestand/Financieel/Meer…/Afschrijvingsmethoden . 
• Druk op CTRL+N om een methode toe te voegen. 
• Voer de gegevens uit de onderstaande tabel in. 

Veld Waarde 

Afschrijvingsmethode AWMINRW60 

Omschr afschr.meth Aanschafwaarde - restwaarde 60 per 

Afschrijvingstype Aanschafwaarde - restwaarde (perioden) 

Afschr.meth.code AW 

Perioden 60 

Tabel 4.1. Afschrijvingsmethode 

3. Maak nu zelf een afschrijvingsmethode aan. 

• Gebruik code: AWMINRW120, kies het type afschrijving waarbij u de periodepercentages 
kunt wijzigen. 

• Zorg dat u activa in 10 jaar volledig af kunt schrijven. 
• Wat is het berekende percentage per periode?  
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Vaste activagroepen 
Een vaste activagroep is een kenmerk dat u in de stamgegevens van een activum kunt 
vastleggen, zodat de activa in het rapport Jaaroverzicht hierop kunnen worden gegroepeerd. 

4. Maak de vaste activagroep ‘Printers’ aan. 

• Kies Document/Stamgevens administratie/Vaste activagroep en 
• Kies CTRL+N om een nieuwe groep toe te voegen 
• Vul bij de velden Activagroep en Omsch.Activagroep PRINTERS in 
• Sluit het venster en bewaar de gegevens. 

5. Controleer de administratie-instellingen van Your Garden Products. 

• Kies Opties/Instellingen administratie  
• Kies Administratie onder Algemeen 
• Zorg dat het aantal perioden op 12 staat. 
• Sluit het venster, bewaar de instellingen. 
Aanmaken activa  
Elk bedrijfsmiddel dat u aanschaft met een waarde boven de 450 euro en een levensduur 
langer dan een jaar neemt u op als activum. Bij invoeren van een activum legt u de te 
gebruiken grootboekrekeningen en de berekening van periodebedragen vast.  

6. Voer een nieuw activum in via het Vaste Activa venster. 

• Kies Bestand/Vaste Activa  
• Markeer activum ‘V-0201VWB’ (Vaste gegevens als activagroep, grootboekrekeningen 

en afschrijvingsmethode worden in dat geval automatisch van dit activum overgenomen.) 
• Kies Bewerken/Activum toevoegen  
• Neem onderstaande gegevens over. 

 
Afbeelding 4.3. Activum toevoegen  

• Kies Volgende, controleer of de juiste rekeningen worden gebruikt. (Vervoermiddelen). 
Kies Volgende 

• Kies bij afschrijvingsmethode voor ‘AW060P: Aanschafwaarde 60 perioden, neem de 
aanschafwaarde en restwaarde over. 
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4.4. Afschrijvingsgegevens Activum 

• Kies Volgende 
• Kies Volgende en vervolgens Voltooien 
Als u activa via dit venster aanmaakt moet u ook een boeking maken in de financiële 
administratie.  

7. Boek de inkoopfactuur van het activum. 

• Gebruik dagboek ‘500: Inkoopboek’ 
• De auto is gekocht bij ‘Buitenweg’ 
• Vul bij Doc/Fac SEAT in. 
• De datum is 15-02-2011 en de periode 2. 
• Gebruik grootboekrekening ‘0270’. 
• Laat geen activum aanmaken. 
• Het aankoopbedrag is 18.763, - Euro exclusief BTW. 

8. Voer een activum op via het inkoopboek. 

• Kies Bestand/Dagboeken  en voeg met CTRL+N een nieuwe dagboekbladzijde toe. 
• Voer de factuurgegevens als volgt in 

Veld Waarde 

Crediteur Ronsum & Zoon 

Doc/Fac 985-5598 

Factuurdatum 2 maart 2011 

Grootboekrekening 0240 

Bedrag 3450,00 Excl. BTW 

Tabel 4.2. Factuurgegevens 

• Nadat u het bedrag hebt ingevoerd, verschijnt de vraag of u een activum wilt toevoegen. 
Kies OK. 

• Voer de onderstaande gegevens in de wizard Activum toevoegen in. 
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4.5. Venster Activum toevoegen  

• Kies Volgende om de grootboekrekeningen in te vullen. 
• Controleer of alleen rekeningen van de groep Inventaris worden gebruikt. 
• Gebruik afschrijvingsmethode ‘AWMINRW60’. 
• Controleer de aanschafwaarde. 
• Geef bij Restwaarde 400 EURO in. 
• Kies twee keer Volgende en vervolgens Voltooien. 
• Sluit het venster. 
Correcties doorvoeren 

9. Bij nader inzien wilt u de restwaarde van het bureau op 0, - Euro stellen. 

• Selecteer de regel van het bureau in venster Vaste activa 
• Kies Document/Aanschafwaarde  
• Type bij restwaarde -400,00 in. 
• Bewaar de gegevens, en bekijk tabblad Commercieel van de stamgegevens 
Afschrijven 
Met het vastleggen van de activa worden nog geen afschrijvingen gedaan. Pas na het 
journaliseren van de afschrijvingen geven de kosten en periodecijfers de actuele bedragen 
weer. U hoeft afschrijvingen niet handmatig te boeken. AccountView kan deze automatisch 
genereren aan de hand van de gekozen afschrijvingsmethode 

10. Genereer de afschrijvingen als volgt. 

• Kies Bestand/Vaste activa  om het venster Vaste activa te openen. 
• Kies Document/Afschrijvingen genereren . 
• Voer datum 01-02-2011 en periode 1 T/M 2 in en kies OK. 
• Kies Bestand/Dagboeken  en open het Memoriaaldagboek ‘910: Dagboek vaste activa’.  
� In het dagboek zijn voor alle perioden bladzijden aangemaakt. Alleen in de 

geselecteerde perioden zijn er regels aangemaakt. 

• Open bladzijde 2. Welke bedragen staan in deze boeking voor activum ‘SEAT’ kunt u het 
bedrag per periode verklaren? 

Voer een bestaand activum op 
De voorgaande oefening liet de werkwijze zien voor het invoeren van nieuwe activa waarvan 
gedurende het boekjaar de aanschaf moet worden vastgelegd. Wanneer u net begint met 
het gebruik van de module Vaste Activa, zal het merendeel van de activa al enige tijd 
aanwezig zijn. In deze oefening voegt u een dergelijk activum toe en om de opdracht dichter 
bij de realiteit te brengen maken we eerst een correctie op de beginbalans.  
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4.3. Excel overzicht activa 

De printer uit bovenstaand overzicht is nog niet in de activa administratie opgenomen. In de 
volgende opdrachten gaan we dit corrigeren. 

11. Voer onderstaande boeking in dagboek 800 in. 

• Type bij omschrijving ‘Correctie activa’ en kies periode 0 
• Boek op rekening ‘0240: Inventaris’ 1134.45 Euro(Debet) 
• Boek op rekening ‘0241: Cum. afschrijving inventaris’ 415,97 Euro(Credit) 
• Kies op regel 3 rekening ‘1180: Kruisposten’ en druk op CTRL+L, de boeking is nu in 

evenwicht.  
• Sluit het venster. 

12. Maak onderstaand activum aan. 

• Voeg een activum toe via CTRL+N (Bewerken/Activum Toevoegen)  
• Doorloop de wizard en vul de gegevens in uit onderstaande tabel. 

Veld Waarde 

Code activum HPPRINT 

Omschr activum HP LASERJET 6 

Activagroep INVENTARIS 

Aanschafdatum 13-03-2009 

Rekening activa 0240 

Rek cum afschrijving 0241 

Rek kosten afschr 4124 

Rekening verkopen 4195 

Rek herwaardering 4185 

Afschrijvingsmethode  AWMINRW60 

Aanschafwaarde 1134,45 

Afschr t/m vj 415,97 

Afgeschr. Per t/m vj 22 

Tabel 4.4. Stamgegevens bestaand activum 

• Bewaar de gegevens en sluit het venster. 
• Bekijk tabblad Commercieel uit de stamgegevens. Klopt de boekwaarde van de printer 

met het overzicht uit Excel? 

13. Controleer of het registreren van de printer goed is gegaan. 

• Genereer opnieuw de afschrijvingen voor periode 1 en 2. 
• Kies Rapporten/Prognose afschrijvingen .  
• Kies 40 perioden, zet in de draaitabel de perioden in de kolommen 
• Hoeveel perioden zal er nog worden afgeschreven op de printer? 
Een belangrijke controle is die op de aansluiting van het grootboek en de subadministratie. 
Met Rapporten/Aansluiting grootboek  krijgt u in één keer een overzicht van de bedragen 
volgens de activa administratie en de saldi op de bijhorende grootboekrekeningen. 
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14. Controleer de aansluiting van de activa administratie met het grootboek. 

• Kies Rapporten/Aansluiting grootboek .  
• Markeer alleen de velden Vaste Activa en Cumulatieve afschrijvingen 
• Kies Volgende en dan Afdrukvoorbeeld 
• Controleer grootboekrekening 0240 en 0241. Ziet u verschillen? 
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5. Beheer en Rapportage 

5.1 Leerdoelen 
Na de training 
• Kunt u activa herwaarderen, verkopen en afboeken. 
• Kunt u de rapporten gebruiken voor controle en verslaglegging. 
• Kunt u omgaan met herinvesteringen. 
• Kent u de stappen bij een jaarovergang met activa. 

5.2 Schematische weergave 
 

 
Afbeelding 5.1. Beheren vaste activa 

In dit schema zijn de belangrijkste beheerstaken opgesomd. In de linker kolom staan een 
aantal handelingen in een activa administratie. Daarnaast staan de aandachtspunten die 
daarbij horen. 

5.3 Theorie 
Vanuit het venster Vaste Activa kunt u het gehele proces beheersen en monitoren. Om het 
proces te kunnen beheersen en rapportages en prognoses te kunnen, doen zijn een aantal 
standaard rapporten opgenomen. Ook wordt de jaarovergang met activa behandeld, zodat u 
met een zeker gevoel in het nieuwe jaar verder kunt werken. 
Behalve de aanschaf van nieuwe activa zult u ook activa verkopen of inruilen bij de aanschaf 
van nieuwe activa. Activa kunnen verloren gaan door schade of diefstal, of gedurende het 
gebruik blijkt dat u de economische levensduur moet aanpassen. In al deze gebeurtenissen 
voorziet AccountView. Als u beschikt over Vaste Activa II kunt u activa splitsen of groeperen. 
Herwaarderen 
De functie herwaarderen is onderdeel van de module Vaste Activa II Een herwaardering kan 
als een percentage worden doorgevoerd, of als een herwaarderingsbedrag. 
Als u Procentueel markeert, dan moet u een percentage invoeren. De aanschafwaarde, de 
restwaarde en de totale afschrijvingen worden met dit percentage vermenigvuldigd om de 
verschillende herwaarderingsbedragen te berekenen. 
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Als u Bedrag markeert, dan moet u de bedragen voor de herwaardering van de 
aanschafwaarde, de restwaarde en de totale afschrijvingen invoeren. Deze bedragen 
worden bij de oorspronkelijke bedragen opgeteld. Als uw activa in waarde afnemen voert u 
negatieve bedragen in. 
Aanpassingen ten gevolge van de wet “Werken aan Win st” 
Per 1 januari 2007 is de wet “Werken aan Winst” van kracht geworden met onder andere als 
gevolg dat de minimale fiscale afschrijvingsperioden zijn gewijzigd naar tien jaar voor 
goodwill en vijf jaar voor overige bedrijfsmiddelen. Voor onroerende goederen is het 
maximale jaarlijkse afschrijvingsbedrag beperkt door de WOZ-waarde. Voor bestaande 
activa werd een overgangsregeling getroffen. Hiervoor is afschrijvingstype Aanschafwaarde 
– restwaarde (overgangsregeling VPB2007), toegevoegd zoals al genoemd in het vorige 
hoofdstuk. Dit type berekent het (nieuwe) afschrijvingsbedrag, op basis van de boekwaarde 
en het aantal nog af te schrijven perioden. 
� Tip: deze berekening wordt iedere periode opnieuw uitgevoerd. Een tussentijdse extra 

afschrijving heeft daarom ook invloed op het af te schrijven bedrag per periode. 
Voor onroerende goederen vindt u in de stamgegevens vaste activa onder de 
afschrijvingsmethode een veld OZB-groep. OZB-groepen bevatten onder meer de WOZ-
waarde en datum vaststellingsbeschikking van bijvoorbeeld een pand dat ook in uw activa-
administratie aanwezig is. Deze gegevens kunnen jaarlijks worden gewijzigd en voorkomen 
dat er meer wordt afgeschreven dan fiscaalrechtelijk is toegestaan. 

 
Afbeelding 5.2. Stamgegevens OZB-groep. 

Extra mogelijkheden  Vaste activa II 
Als u beschikt over Vaste activa II kunt u kiezen tussen de commerciële en de fiscale 
activagegevens. Het rapport Verschillen geeft een overzicht van de activa bedragen volgens 
de commerciële afschrijving (verwerkt in de financiële administratie) en de fiscale 
afschrijving (extra comptabel verwerkt in de rapportage). Het rapport Verzekeringen geeft 
een overzicht van de verzekeringsgegevens van uw vaste activa (tabblad Verzekering). 
Jaarovergang 
De jaarovergang met activa is voor gebruikers niet veel anders als een gewone 
jaarovergang. U dient alleen aan te geven of de activa gegevens overneemt of niet. Mocht u 
naderhand nog correcties doorvoeren in het oude boekjaar dan kunt u de gegevens 
eenvoudig opnieuw overnemen. Voorwaarde is dat u ondertussen geen activa heeft 
verkocht in het nieuwe boekjaar.  
Bij het aanmaken van het nieuwe boekjaar kunt u er voor kiezen om de vaste 
activagegevens al dan niet onmiddellijk over te nemen door het veld Vaste activa 
overnemen al dan niet te markeren. 
Als u het veld niet markeert, dan bevat het nieuwe boekjaar geen vaste activagegevens. U 
moet dan op een later tijdstip vanuit het venster Administraties 
Document/Overnemen/Vaste activa kiezen om deze gegevens alsnog over te nemen.  
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Afbeelding 5.3. Menupad Vaste activa overnemen. 

Als u de vaste activagegevens eenmaal hebt overgenomen, dan kunt u als dat nodig is de 
gegevens van uw vaste activa in het oude boekjaar wijzigen, en die daarna opnieuw 
overnemen in het nieuwe boekjaar.  
U kunt zelfs achteraf vaste activa toevoegen in het oude boekjaar, en die daarna ook 
overnemen. Als u aan het eind van het jaar een activum wilt toevoegen in het oude boekjaar 
dat in de loop van dat jaar was aangeschaft, dan moet u aan twee dingen denken: 

• Op het moment dat u het activum toevoegt, moet u er voor zorgen dat niet voor alle 
perioden van het boekjaar de afschrijvingen zijn gegenereerd. Genereer eventueel de 
afschrijvingen opnieuw t/m een periode die ligt vóór de aanschafperiode van het toe te 
voegen activum. De afschrijvingen die eerder gemaakt zijn worden dan verwijderd.  

• Nadat u het activum hebt toegevoegd moet u de afschrijvingen opnieuw genereren vanaf 
de aanschafperiode.  

Als u bijvoorbeeld een activum hebt aangeschaft in periode 5, dan genereert u eerst de 
afschrijvingen opnieuw t/m periode 4, u voegt het activum toe, en daarna genereert u de 
afschrijvingen vanaf periode 5 opnieuw. In verband hiermee raden wij u dan ook af om 
perioden af te sluiten. 
Herinvesteringen  
Bij het verkopen van activa kunnen herinvesteringreserves ontstaan. Bij het aanmaken van 
nieuwe activa kunt u de reserve aanwenden door het veld Herinvestering in te vullen, 
vervolgens boekt u in het memoriaal de reserve naar een activumrekening investering. 
Anders geeft het rapport Aansluiting grootboek een verschil.  

5.4 Opdrachten beheer en rapportage 
Verkopen en afboeken 
Het verkopen van activa zal vaak in de vorm van inruil tot stand komen. U koopt een nieuwe 
machine en krijgt een bedrag terug voor de bestaande machine. Meestal zal er een verschil 
zijn tussen de boekwaarde, het bedrag van de investering minus de totale afschrijvingen en 
het werkelijk ontvangen bedrag. In deze opdracht gaan we bekijken hoe we die handelingen 
in de software kunnen verwerken. 

15. Voeg een balansrekening voor herinvesteringreserves toe. 

• Open venster Grootboek 
• Kies rekening 4195 en druk toets F8 om het stamgegevens te kopiëren 
• Type bij rekeningnummer 0520 en bij omschrijving ‘Herinvesteringreserve’ 
• Kies bij veld Rekeningtype ‘Balans’ en sluit dit venster 

16. Koppel deze rekening aan de vervoersmiddelen. 

• Vraag de stamgegevens op van activum V-0201VWB 
• Koppel rekening 0520 in veld Rekening verkopen 
• Koppel dezelfde rekening bij de andere twee vervoermiddelen. 
U hebt de VW-Bus verkocht voor 16.000, - Euro exclusief BTW. 

17. Boek de verkoop van de bedrijfswagen in het verkoopboek. 

• Maak een dagboekbladzijde aan in dagboek ‘600: Verkoopboek’ 
• De debiteur is Flexon B.V., het factuurnummer is 66008 en de datum 15 februari van dit 

jaar. 
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• De omzetrekening is 0520. 
� Doordat u deze rekening kiest geeft het saldo van deze grootboekrekening direct de 

verkoopresultaten van Activa weer. Als u wilt kunnen zien hoe het resultaat tot stand 
komt moet u een andere grootboekrekening kiezen, vervolgens vergelijkt u de saldi van 
beide rekening voor het resultaat. 

• Voer het bedrag van 16.000, - Euro in. Kies OK in het venster dat verschijnt 
• Druk op F4 in het veld Activum, selecteer de VW-bus 

 
Afbeelding 5.4. Venster Vast Activum verkopen . 

• U ziet dat de gegevens uit het verkoopboek worden overgenomen. 
• Sluit en bewaar de dagboekbladzijde. 
• Genereer de afschrijving tot en met periode 2 
• Bekijk in dagboek ‘910: Vaste activa’ bladzijde 2. 
• Staan de verkoopmutaties van de VW-Bus erin? 
• Bekijk de grootboekkaart van rekening 0520 en noteer het saldo. 
• Wat staat er in het veld Doc/Fac? 

18. Herinvesteer de boekwinst op de VW-Bus als volgt. 

• Vraag de stamgegevens van activum Seat op 
• Kies Document/Aanschafwaarde  en type het zojuist genoteerd bedrag in veld 

Herinvestering Kies OK 
• Maak nu een nieuwe dagboekbladzijde aan in dagboek 800. 

 
5.5. Dagboekbladzijde herinvestering 

• Genereer de afschrijvingen voor periode 1 tot en met 4 
• Welk bedrag wordt er nu per periode afgeschreven op de Seat? 
De laptop is tijdens een presentatie gevallen, hij blijkt niet te repareren. U kunt nog wel een 
verzekeringsclaim indienen. Boek het activum af en parkeer de waarde op de balans in 
afwachting van bericht van de verzekering. 

19. Registreer het afboeken van de laptop. 

• Kies de laptop in het venster Vaste Activa en druk op F6 voor de stamgegevens. 
• Vul bij Verkoopdatum 3-5-2011 in. 
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• Kies OK om de gegevens op te slaan Kies JA/YES in het venster dat verschijnt. 
• Genereer de afschrijvingen tot en met periode 5 
• Bekijk de boeking in dagboek ‘910: Vaste activa’  
� Het registreren van de verkoop/afboeking van activa wordt direct in de balans verwerkt. 

Bij de registratie van de verkoopfactuur op de verkooprekening wordt het boekresultaat 
gerealiseerd. In de periode van verkoop/afboeking van bovenstaand activum maakt 
AccountView de volgende boeking: 

Activarekening Voorbeeld Boekingsbedrag 

Rekening activa 0240 Inventaris volledig bedrag credit 

Rek. Cum. Afschrijving 0241 Cum. Afschrijvingen inventaris volledig bedrag debet 

Rekening verkopen  4195 Verkoop Res. Materiële vaste 
Activa 

verschil (debet) 

Tabel 5.1. Boekingen t.g.v. verkoop 

Herwaarderen 
De server blijkt op dit moment meer waard dan u destijds geschat had. U besluit de waarde 
op de balans aan te passen aan het nieuwe inzicht. 

20. Herwaardeer de server. 

• Kies Document/Herwaarderen.  
• Dagboek is 800, periode 5 en datum 01-5-2011 
• Kies voor herwaarderen met een bedrag  
• Zorg dat de herwaardering zowel Commercieel als Fiscaal wordt verwerkt 
• Kies Volgende 
• Geef 300 in bij Herw. Aanschafw.(de server is meer waard dan gedacht) 
• Kies Volgende en Voltooien 
• Bekijk de activakaart onder Zoeken/Activakaart  
Rapportages 
Met behulp van de rapporten van AccountView gaan we bekijken hoe één en ander verwerkt 
en aangepast is. Ook gaan we de rapporten bekijken die u helpen bij het opstellen van de 
(jaar)rapportage. 

 
Afbeelding 5.6. Rapporten  Vaste Activa I & II  

Vaste activakaarten  
U vraagt zich af of de herwaardering van de server al verwerkt is in de activa administratie. 
Op de vaste activakaarten wordt per bedrijfsmiddel de stamgegevens en de afschrijvingen 
per periode afgedrukt. 
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21. Bekijk de activakaart van de server. 

• Markeer de server in het venster Vaste Activa 
• Vraag de activakaart op via Zoeken/Activakaart/Commercieel 
• Staat de mutatie erbij? 
De directeur vraagt u wat de boekwaarde en het tijdstip van aanschaf is van de tweede VW 
bestelauto. De directeur overweegt deze in te ruilen en er ligt een aanbod van een andere 
leverancier. 

22. Kies Rapporten/Vaste Activa.  

• Kies Samengevat en Volgende. 
• Vraag het afdrukvoorbeeld op 
• Wat zijn de aanschafjaren en de boekwaarden 
Jaaroverzicht 
Dit rapport biedt een overzicht van de vaste activa. Per bedrijfsmiddel worden alle mutaties 
over het hele jaar getoond. Eventueel kunt u de boekingsperioden invoeren die u in het 
rapport wilt opnemen.  

23. Vraag de eindejaarsrapportage op. 

• Kies Rapporten/Jaaroverzicht.  
• Kies voor Samengevat 
• Hoeveel is er dit jaar geïnvesteerd in de inventaris? 
• Welk bedrag is er dit jaar afgeschreven op de inventaris? 

24. Voor het financiële jaarplan heeft u de verwachte afschrijvingskosten nodig. 

• Maak met Rapporten/Prognose afschrijvingen  een draaitabel in Excel zorg dat u de 
kosten per periode kunt zien. 

Jaarovergang 
De actuele volledige procedure voor de eindejaarsverwerking, inclusief extra informatie voor 
uitbreidingsmodules, vindt u altijd op onze website: www.accountview.nl 

25. Maak de administratie voor het nieuwe boekjaar aan. 

• Bekijk activakaarten van de nieuwe administratie. 
• Open de administratie van het oude boekjaar. 
• Verkoop een van de activa. 

26. Neem de vaste activagegevens (opnieuw) over. 

• Kies Bestand/Administraties.  
• Selecteer de administratie van het nieuwe boekjaar in het venster Administraties.  
• Kies Document/Overnemen/Beginbalans.  Neem de beginbalans over uit het oude 

boekjaar.  
• Kies Document/Overnemen/Vaste activa , en selecteer het oude boekjaar in het 

venster Vaste activa overnemen. Activagegevens zoals Afgeschr per t/m vj en Afgeschr 
t/m vj worden bijgewerkt.  

• Open de administratie van het nieuwe boekjaar.  
• Kies Bestand/Vaste activa.   
• Als u al afschrijvingen hebt gejournaliseerd in het nieuwe boekjaar, moet u de al 

gejournaliseerde perioden opnieuw journaliseren (Document/Afschrijvingen 
genereren ). 
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5.5 Extra opdrachten 
27. Oefen met het splitsen van activa. 

• Het doel van splitsen is dat u deze gedeeltelijk kunt vervangen of de verschillende delen 
apart kunt afschrijven. 

• Selecteer in het venster Vaste activa het activum SERVER. 
• Kies Document/Splitsen . 
• Selecteer het dagboek 800 in het veld Dagboek. 
• Voer MON22IN in het veld Nieuwe code in. 
• Voer als omschrijving 22 INCH MONITOR in. 
• Voer 20 in het veld Percentage in en kies OK. 
• Kies Zoeken/Activakaart/Commercieel  om de activakaart van SERVER te openen. 

 
Afbeelding 5.7. Invoerscherm Splitsen 

28. Groepeer activa voor een beknopter jaaroverzicht. 

• Selecteer het nieuwe activum MON22IN in het venster Vaste activa en druk op F6. 
• Selecteer SERVER in het veld Hoofdactivum. 
• Kies Rapporten/Jaaroverzicht  en kies als uitvoer Gedetailleerd. 
• Vergelijk dit met het rapport Jaaroverzicht met als uitvoer Samengevat. 

29. Maak nu een activum voor de gehele automatisering. 

• Hieronder gaat u alle activa met betrekking op automatisering groeperen 
• Ontkoppel de monitor van de server, door het veld hoofdactivum leeg te maken. 
• Maak een nieuw activum AUTOMATISERING zonder waarde 
• Koppel alle relevante activa aan het nieuwe activum. 
• Vraag een rapport op waar u in één keer de totale investering in automatisering kunt 

zien. 

30. Wat is een reden om een nieuwe groep activarekeningen aan te maken? 

De module Vaste activa II biedt diverse uitbreidingen op de hiervoor besproken 
mogelijkheden: 

• Meer afschrijvingsmethoden: Annuïteiten of Sum-of-years-digits 
• Verschil tussen de commerciële en fiscale afschrijvingen 
• Activa herwaarderen of een extra afschrijving verwerken 
• Activa splitsen in nieuwe activa met de optie Document/Splitsen  
• Activa groeperen in een hoofdactivum 
• Activakaart met gegevens over meerdere jaren in combinatie met de module Multi-Year 

Financials. 
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Bijlagen 
Sneltoetsen 

Sneltoets Optie 

F1 Help/Onderwerp 

F4 Opvraaglijst 

F5 Zoeken/Openstaande posten 

F6 OF ENTER Bewerken/Stamgegevens 

F8 Bewerken/Stamgegeven kopiëren 

F10 Menubalk activeren 

CTRL+F1 Bestand/AccountView Verkenner 

CTRL+F3 Bewerken/Regel tussenvoegen 

ESC Actieve tab sluiten zonder bewaren 

CTRL+F5 Zoeken/…kaart 

CTRL+F6 Volgende open tab activeren 

CTRL+F10 Actieve venster maximaliseren 

CTRL+A Bewerken/Alles selecteren 

CTRL+C Bewerken/Kopiëren 

CTRL+F Zoeken/Zoeken 

CTRL+O Bestand/Openen 

CTRL+S Bewerken/Bewaren 

CTRL+V Bewerken/Plakken 

CTRL+X Bewerken/Knippen 

CTRL+Z Bewerken/Invoer ongedaan maken 

CTRL+N Bewerken/Toevoegen 

CTRL+DELETE Bewerken/Verwijderen 

CTRL+ENTER Doorgaan (in een invoervenster) 

Bewaren (in stamgegevens) 

CTRL+HOME Bewerken/Ga naar/Eerste 

CTRL+END Bewerken/Ga naar/Laatste 

ALT+F4 Bestand/Afsluiten 

ALT+F7 Beeld/Verversen 

ALT+LETTER Menu openen 

ALT+CIJFER Corresponderende tabblad activeren 
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Sneltoetsen dagboekinvoer 

Sneltoets  Bewerking  

CTRL+N Dagboekbladzijde toevoegen  

CTRL+DELETE Dagboekbladzijde verwijderen  

ALT+T Regel toevoegen 

ALT+V Regel verwijderen 

CTRL+F3 Regel tussenvoegen 

CTRL+F6 Regel wijzigen 

CTRL+K Regel kopiëren 

F4 Opvraaglijst 

CTRL+F8 Bruto/Netto 

CTRL+R Bedrag +/- 

CTRL+ENTER Doorgaan 

CTRL+S Bewaren 

 Speciaal 

CTRL+M Autocodering 

CTRL+F5 Grootboekkaart 

F5 Bankafschriften  (type: Bank/Kas/Giro) 

- Datum dag eerder  (type: Bank/Kas/Giro) 

+ Datum dag later (type: Bank/Kas/Giro) 

F12 Saldo debiteur/crediteur  (type: Bank/Kas/Giro) 

SHIFT+F12 Saldo factuur (type: Bank/Kas/Giro) 

CTRL+L Bladzijde nul stellen  (type: Memoriaal) 
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Antwoorden op de vragen 
• Opdracht 3 

Het berekende percentage per periode is 0.83333% en alleen zichtbaar als u de juiste 
methode heeft gekozen. (aanschafwaarde-restwaarde, perioden) 

• Opdracht 10  
Het afschrijving is bedrag per periode kan worden berekend met de volgende formule; 
(18763-4200)/60 perioden en is 242.72. 

• Opdracht 10  
De printer zal nog 38 perioden worden afgeschreven. 

• Opdracht 14  
Als alles goed is ingevoerd zijn er geen verschillen. 

• Opdracht 16  
De activacode staat in het veld Doc/Fac bij mutaties uit de activa administratie. 

• Opdracht 18 
Per periode 194.05 Euro 

• Opdracht 22  
Deze bedragen kunt u aflezen van dit rapport. 

• Opdracht 29  
Omdat u de investeringen en afschrijvingen direct op de balans wilt kunnen zien 
bijvoorbeeld. 
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Trainingsoverzicht 
Cursus  Voorkennis  Leerdoelen  
Financiële mutaties invoeren 
De cursus voor iedereen die met 
AccountView Team of Business 
werkt en gegevens invoert. U leert 
hoe u financiële boekingen invoert en 
controleert, verkoopfacturen invoert, 
stamgegevens aanmaakt en 
elektronische bankafschriften 
verwerkt. Daarnaast leert u 
AccountView sneller bedienen door 
het toetsenbord te gebruiken.  

Eenvoudige 
boekhoud- 
kundige 
kennis 

Vlot werken met de software, door te leren werken met sneltoetsen.  
Foutloos boeken, zodat correctieboekingen niet nodig zijn.  
Correct aanmaken van relaties, zodat u de voorkeursinstellingen 
volledig kunt benutten.  
Opfrissen van basisboekhoudkennis en toepassing op invoeren van 
boekingen.  
Voeren van de debiteuren- en crediteurenadministratie. 

Periodiek afsluiten 
De cursus voor iedereen die zich 
bezighoudt met controles van 
administraties en een maand-
/periodeafsluiting zelfstandig uitvoert. 
U leert ook werken met de module 
Controllers Desk waarmee u vanuit 
één scherm controleert, corrigeert en 
rapporteert. Met behulp van 
Verslaglegging laten wij u zien hoe u 
een gerubriceerde Balans- en Winst-
/Verliesrekening naar eigen wens 
opstelt en afdrukt. Ook leert u 
heldere analyses te maken, onder 
meer met behulp van de koppelingen 
naar Microsoft Office. 

Enige ervaring 
met 
boekhouden 
in 
AccountView 
is aan te 
bevelen 

Eenvoudig en snel controleren, informeren en zoeken, waardoor u 
uw bedrijf beter kunt aansturen.  
Handiger omgaan met de interface van AccountView zodat 
controles en analyses sneller gaan.  
Eigen rapporten met zelfgekozen subtotalen opstellen, zodat u 
bijvoorbeeld cijfers van dit jaar met die van vorig jaar kunt 
vergelijken.  
De extra mogelijkheden met de module Controllers Desk leren 
kennen.  
De koppeling met Microsoft Office gebruiken om AccountView-
gegevens in Excel te analyseren en in Word te rapporteren.  
Flexibel werken met AccountView tijdens de jaarovergang, zodat u 
met uw dagelijks werk kunt doorgaan.  
De BTW controleren en elektronische BTW-aangifte doen. 

Betalingsverkeer en debiteurbeheer 
De cursus voor iedereen die met 
AccountView het betaalproces en het 
registreren van bankafschriften 
efficiënter wil doen. U leert hoe u niet 
te vroeg en niet te laat betaalt en hoe 
u aanmaningen verstuurt. Na deze 
cursus kunt u ook betaalbestanden 
aanmaken, afschriften inlezen en 
stamgegevens en instellingen 
invoeren.  

Ervaring met 
AccountView 

De stappen van het proces telebankieren leren, zodat u uw 
betalingsmutaties naar wens kunt verwerken. 
Een goede inrichting van de software voor maximale herkenning bij 
het inlezen van afschriften. 
Volledig inzicht in uw geldstromen, omdat u precies weet wie u hebt 
betaald of nog moet betalen. 
Bankafschriften inlezen. 
Overzichten met betrekking tot betalingsverkeer opvragen. 
Aanmaningen versturen en lay-outs van aanmaningen aanpassen. 
Ingelezen afschriften verwerken in de financiële administratie. 

Workshop vaste activa-beheer 
De cursus voor iedereen die een 
vaste activa administratie in 
AccountView wil voeren. U leert hoe 
u vaste activa beheert, 
afschrijfboekingen automatisch 
aanmaakt en overzichten opvraagt. U 
weet welke bedrijfsmiddelen u hebt, 
wat deze waard zijn en wat ze per 
periode kosten. De cursus duurt een 
halve dag. 

Ervaring met 
AccountView 

Nieuwe en bestaande vaste activa invoeren, zodat de registratie in 
een keer goed gaat.  
U leert activa afboeken en herwaarderen, zodat u altijd een actueel 
overzicht van uw activa hebt.  
Alle afschrijvingsboekingen in één keer aanmaken, zodat de 
afschrijvingen altijd zijn bijgewerkt.  
Verkopen efficiënt afhandelen, zodat deze correct verwerkt worden 
in de financiele administratie.  
De aansluiting tussen uw activa administratie en financiële 
boekhouding controleren en beheren, zodat u steeds zekerheid 
heeft over het verband van beide administraties.  
Jaaroverzichten en prognoses opvragen en lezen, zodat u snel en 
accuraat kunt rapporteren over uw activa. 
Uw bestaande activa administratie aan de wet "Werken aan winst" 
aanpassen 

Workshop budgetteren 
De cursus voor iedereen die met 
behulp van AccountView dagelijks 
controle wil houden op de budgetten. 
U leert hoe u budgetten invoert en 
verschillende scenario’s maakt. Ook 
leert u de werkelijke kosten en 
opbrengsten met elkaar te 
vergelijken en budgetten automatisch 
over perioden te verdelen. De cursus 
duurt een halve dag. 
 

Ervaring met 
AccountView 

Budgetten invoeren op verschillende niveaus, zodat u budgetteert 
op het door u gewenste niveau - bijvoorbeeld grootboekrekening of 
kostenplaats.  
Verschillende scenario’s met behulp van budgetversies bekijken, 
zodat u altijd rekening houdt met voorspoed en tegenslag.  
Budgetten automatisch verdelen over perioden, zodat de invoer 
efficiënter gaat en de vergelijkingen met kortere intervallen 
plaatsvinden.  
Budgetten verhogen en verlagen, zodat u eenvoudig kunt bijsturen 
voor een nieuw seizoen of situatie.  
De invoer van budgetten eenvoudig controleren, zodat u zeker bent 
van correcte budgetten.  
Budgetten vergelijken met realisaties op verschillende niveaus, 
zodat de vergelijking past bij uw functie of die van uw collega's. 
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Cursus  Voorkennis  Leerdoelen  
Workshop kostenanalyse en -
verdeling 
De cursus voor iedereen die kosten 
met kostenplaatsen wil analyseren 
en verdelen met behulp van de 
modules Kostenverdeel I en 
Kostenanalyse van AccountView. Na 
deze cursus kunt u kostenplaatsen 
aanmaken en gebruiken, kosten 
doorverdelen en overzichten van 
kostenplaatsen opvragen. De cursus 
duurt een halve dag.  
 

Ervaring met 
AccountView 

Kostenplaatsen en –verdelingen aanmaken, zodat kosten op de 
juiste plek terechtkomen.  
Kosten automatisch verdelen van grootboekrekeningen naar 
kostenplaatsen, zodat het boeken op kostenplaatsniveau efficiënter 
gaat.  
Kosten verdelen op basis van percentages, bedragen, toeslagen of 
een combinatie daarvan, zodat complexe doorbelastingen zonder 
fouten worden uitgevoerd.  
Kosten uitsplitsen per grootboekrekening en/of kostenplaats, zodat 
u eenvoudig kunt controleren of de kosten juist zijn doorbelast.  
Kostenspecificaties met behulp van Microsoft Excel controleren, 
zodat u bijvoorbeeld de kostenplaatsmanagers zelf de kosten kunt 
laten bewaken 

Relatiebeheer en marketing met 
verkoopinformatiesysteem 
U leert kenmerken en wensen van 
relaties vast te leggen in 
AccountView zodat u van prospects 
uw klanten kunt maken en daarnaast 
uw bestaande klanten weet te 
behouden. U leert hiervoor 
gebruikmaken van de mogelijkheden 
van alle modules uit het onderdeel 
relatiebeheer van AccountView. U 
leert standaardbrieven naar een 
selectie van relaties te versturen en 
de opvolging direct te organiseren. U 
leert lijsten te maken op uw scherm 
van de openstaande activiteiten voor 
een medewerker of afdeling met 
behulp van weergaven en selecties.   

Enige ervaring 
in het werken 
met een 
relatiebeheer-
systeem en in 
het werken 
met 
AccountView 

U kent de toepassing van de functies van een 
relatiebeheersysteem.  
U kent de mogelijkheden van het werken met combinatievensters.  
U kent de werkwijze voor het aanmaken en onderhouden van 
bedrijven, contactpersonen en medewerkers.  
U kunt een persoonlijke brief versturen aan een selecte groep van 
bedrijven.  
U kunt activiteiten genereren zodat afspraken, offertes en 
aanmaningen worden opgevolgd.  
U kunt met selecties en weergaven een dynamische lijst maken van 
openstaande activiteiten.  
U kunt vanuit AccountView activiteiten exporteren naar MS Outlook 
en e-mail vanuit MS Outlook importeren en afhandelen in 
AccountView. 

Verkooporders en bestellingen 
De cursus gaat in op het dagelijks 
gebruik van AccountView en 
behandelt het verloop van het order- 
en bestelproces. U leert niet alleen 
de standaardstappen efficiënter uit te 
voeren, maar u leert ook met 
crediteringen en annuleringen om te 
gaan. Hierdoor houdt u processen 
beter onder controle en kunt u zich 
concentreren op uw klanten. Verder 
leert u artikelen, debiteuren en 
crediteuren vast te leggen, zodat u 
altijd over betrouwbare en actuele 
informatie beschikt. Tot slot leert u 
welke rapporten nuttig zijn voor uw 
bedrijfssituatie en hoe u deze moet 
gebruiken. 

Ervaring met 
AccountView 
of het voeren 
van een 
verkoop- en/of 
inkoopadmini-
stratie 

U kent de stappen in het inkoop- en verkoopproces, zodat u 
opdrachten efficient kunt invoeren en afhandelen  
U kunt flexibel omgaan met annuleringen en credit-nota’s, zodat 
vensters en rapporten alleen relevante informatie tonen en u uw 
klanten goede informatie kunt geven.  
U kent de belangrijke velden van de gebruikte stamgegevens, zodat 
standaardwaarden automatisch worden ingevuld.  
U kent de toepassing van standaardrapporten, zodat u altijd de 
juiste informatie tot uw beschikking heeft.  
U kent de aandachtspunten bij een jaarovergang, zodat u met 
betrouwbare voorraden het jaar begint.  
U kunt de inkoop- en waarderingsprijzen groepsgewijs bewerken, 
zodat u up-to-date bent en met de juiste marges werkt.  
U kunt formulieren zoals facturen afdrukken en afhandelen. 

Vervolgcursus inkoop en voorraad 
Na deze vervolgcursus hebt u meer 
grip op het inkoopproces en de 
voorraad. U leert hoe u betrouwbare 
besteladviezen kunt genereren, hoe 
u verschillen in de voorraad kunt 
opsporen en oplossen en hoe u zorgt 
dat gemaakte prijsafspraken worden 
benutr 

Ervaring met 
de 
invoervensters 
van de 
handelsmodul
es van 
AccountView, 
of de cursus 
Verkooporder
s en 
bestellingen. 

Besteladviezen maken die rekening houden met lopende verkoop- 
en inkooporders, zodat u geen ‘nee’ hoeft te verkopen zonder 
torenhoge voorraden.  
Weergaven maken en stamgegevens effectief inrichten, zodat u 
sneller en met minder fouten kunt werken.  
Inkooporders afdrukken en/of elektronisch versturen.  
De voorraad controleren en corrigeren, zodat u betrouwbare 
rapportages kunt maken.  
Prijsmutaties groepsgewijs doorvoeren, zodat u altijd up-to-date 
bent.  
Prijsafspraken vastleggen en gebruiken, zodat u de inkooporder 
sneller invoert en de inkoopfacturen beter kunt controleren en 
verwerken. 
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Cursus  Voorkennis  Leerdoelen  
Urenregistratie en -facturering 
Deze cursus is bedoeld voor 
bedrijven die op uurbasis factureren. 
U leert hoe u een urenadministratie 
moet voeren en hoe u facturen met 
de gewenste factuurregels en 
detaillering moet maken. Daarnaast 
leert u hoe u medewerkers en 
tarieven vastlegt en uren invoert en 
verwerkt tot een factuur. Na deze 
cursus weet u ook waarvoor u de 
verschillende rapportages en 
weergaven kunt gebruiken. De 
training is een vervolg op de 
implementatie van AccountView door 
een consultant. 

Ervaring met 
AccountView, 
of de cursus 
Professioneel 
werken met 
AccountView 
Team & 
Business 
 

Leren werken met de stamgegevens die voor het voeren van een 
urenadministratie in AccountView worden gebruikt, zodat u flexibel 
kunt omgaan met veranderingen in uw processen.  
De stappen leren kennen om een urenadministratie in AccountView 
te voeren, zodat u efficiënter kunt werken.  
Declaratievoorstellen aanmaken en bewerken, zodat u declaraties 
kunt corrigeren, specificaties in uw facturen kunt opnemen en 
tarieven en/of bedragen kunt wijzigen.  
De juiste rapportages opvragen, zodat u de declarabiliteit en 
productiviteit van uw medewerkers en te factureren uren kunt 
monitoren.  

Projectmanagement 
Deze training is voor iedereen die in 
AccountView projecten wil calculeren 
en budgetten wil bewaken. U leert 
hoe u verschillende rapportages en 
weergaven kunt gebruiken voor het 
beheer van uw projectadministratie. 
Ook leert u projecten te bewaken 
door de loop van een project - vanaf 
het aanmaken van het project tot de 
facturering van de laatste termijn - te 
volgen. Daarnaast wordt tijdens de 
training ruime aandacht besteed aan 
het vergelijken van de geboekte uren 
en kosten met de vooraf opgestelde 
budgetten. 

Ervaring met 
AccountView, 
of de cursus 
Professioneel 
werken met 
AccountView 
Team & 
Business 

De functie van de projectkaart leren, zodat u uw projecten op een 
door u gewenst niveau kunt bewaken .  
Projecten calculeren en daarvan budgetten maken, zodat u 
gegevens maar een keer hoeft in te voeren en aanpassingen 
eenvoudig kunt doorvoeren.  
De invoer van uren met behulp van fiatteren bewaken, zodat u 
kosten op het juiste project boekt.  
De functie van de rapportages leren, zodat u uw 
projectwerkzaamheden beter kunt beheersen en de juiste 
overzichten kunt maken. 
De kostenbudgetten in relatie tot de voortgang bewaken met behulp 
van ‘percentage gereed’, zodat u - indien nodig - tussentijds kunt 
bijsturen. 

 


