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intercompAnyboekingen

Wilt u de rekening-courantboekingen tussen uw holding en dochter-
ondernemingen automatisch genereren om tijd te besparen op de 
invoer en controle? Kies dan voor de module Intercompanyboekingen.

voor wie
Voor iedereen die  
rekening-courantboekingen 
tussen verschillende  
administraties wil  
aanmaken. 

vAste verdeelsleutels
Maak rekening-courantboekingen aan op 
basis van vaste verdeelsleutels, waarin u 
aangeeft welk percentage wordt doorbe-
last naar welke dochteronderneming. 
Verdeel zo de kosten die u als holding 
voor uw dochterondernemingen betaalt, 
automatisch naar rato of volledig door 
naar uw dochterondernemingen.

AutomAtische verwerking
Kies per boeking welke verdeelsleutel u 

wilt gebruiken. Of laat AccountView 
automatisch de doorverdeling verzorgen 
door vooraf verdeelsleutels aan groot-
boekrekeningen te koppelen. Koppel  
bijvoorbeeld de verdeelsleutel voor het 
verdelen van uw huurkosten over uw 
dochterondernemingen aan de rekening 
Huur, waarna u bij het invoeren van nieuwe 
huurfacturen op deze rekening geen aan-
vullende handeling hoeft te verrichten. 
Wijzig bovendien handmatig uw verdeel-
sleutels als u dat achteraf nog wilt.

Wilt u snel en foutloos boekingen over uw holding en dochteronderneming verdelen? 
Met de module Intercompanyboekingen kunt u op basis van vaste verdeelsleutels rekening-
courantboekingen aanmaken, waarin u aangeeft welk percentage wordt doorbelast naar 
welke dochteronderneming.
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uw voordeel
 Aanzienlijke tijdbesparing 

doordat u rekening-courant-
boekingen tussen uw holding 
en dochterondernemingen 
niet langer handmatig hoeft in 
te voeren, maar automatisch 
kunt genereren.

 Optimale integratie met de 
module Transitorische posten, 
waarmee u één bedrag met 
één boekingsregel automatisch 
verdeelt over meerdere  
perioden en administraties.

 Perfecte samenwerking 
met de modules 
Kostenverdeel I en II,  
waarmee u een bedrag  
automatisch over meerdere 
rekeningen verdeelt.

uitstekende uitwisseling
Maak gebruik van de standaardberichten-
verkeer van AccountView als uw 
dochter ondernemingen zich op dezelfde 
locatie bevinden. Bevinden uw 
dochteronder nemingen zich op verschil-
lende locaties? Wissel dan probleemloos 
uw boekingen uit in de vorm van XML-
berichten via een gezamenlijke directory, 
bestandsuitwisseling via FTP of via 
e-mail. Vertrouw in alle gevallen op de 
zekerheid dat uw rekening-courantboe-

kingen altijd en op de juiste manier wor-
den verwerkt en op elkaar aansluiten.

verschillende AdministrAties
Maak rekening-courantboekingen aan 
tussen verschillende administraties. 
Zoals tussen holding- en dochter-
ondernemingen, tussen verschillende 
dochterondernemingen of – in geval van 
een accountants- of advocatenkantoor – 
tussen de maatschap en de privé- 
administraties. 

Kost het u veel tijd om de huurfactuur voor de bedrijfspanden van al uw dochterbedrijven 
in te voeren? Met de module Intercompanyboekingen maakt u rekening-courantboekingen 
automatisch en snel aan in de geselecteerde holdingadministratie. Bovendien worden de 
rekening-courantboekingen altijd aangemaakt in hetzelfde memoriaaldagboek en worden 
steeds dezelfde rekeningen gebruikt.
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