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trAnsitorische posten

Met een druk op de knop uw kosten en opbrengsten over meerdere 
perioden verdelen en direct zicht op de stand van zaken? Reken dan  
op de module Transitorische posten.

voor wie
Voor iedereen die rekeningen 
ontvangt voor meerdere 
perioden en deze keurig wil 
verdelen over de betreffende 
perioden.

meer dAn één periode
Verdeel uw kosten en opbrengsten  
automatisch over meerdere perioden  
en zelfs boekjaren, waardoor u balans-
posten zuiver houdt. Betaal bijvoorbeeld 
uw huur per kwartaal vooraf, maar ken 
uw huurkosten wel toe aan de juiste 
maanden voor een evenwichtig beeld  
van uw periodecijfers.

ongekende flexibiliteit
Boek probleemloos geheel of gedeeltelijk 
vooruitbetaalde posten die over de jaar-
overgang lopen. Bijvoorbeeld uw huur, 
verzekeringen of drukwerkkosten.

Met de module Transitorische posten kunt u kosten en opbrengsten automatisch toeschrijven 
aan meerdere perioden en zelfs boekjaren, zoals uw jaarlijkse verzekeringspremie. 
Hierdoor houdt u uw balansposten zuiver in het geval van vooruitbetaalde en nog te 
betalen kosten, en vooruit ontvangen en nog te ontvangen opbrengsten.
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Uw voordeel
 Altijd per periode een 

betrouwbaar beeld van  
de kosten en opbrengsten, 
zodat u precies weet hoe  
u ervoor staat.

 Eenvoudige werkwijze om 
zowel vooruit, als achteraf 
uw kosten en opbrengsten 
te boeken.

 Geen gereken, geen  
tijdrovende handmatige  
boekingen en minder kans 
op fouten.

 Nog meer tijdwinst in 
combinatie met de module 
Periodieke boekingen. 

sterke rApportAge-
mogelijkheden
Gebruik de standaardrapportage voor 
duidelijke overzichten. Bijvoorbeeld  
een overzicht transitorische posten,  
specificatie saldo transitorische posten, 
rapportage tot en met een willekeurige 
periode, samengevatte of gedetailleerde 
overzichten.

AchterAf corrigeren
Voer probleemloos achteraf aanpassingen 
door, waarbij het corrigeren automatisch 
gaat. 

Werkt u met de module Transitorische posten, dan kunt u op elk moment verschillende 
overzichten van uw transitorische boekingen opvragen. Hierbij bepaalt u zelf hoe  
gedetailleerd het overzicht moet zijn. Zo hebt u altijd een betrouwbaar beeld van de 
transitorische posten op uw balans.
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