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multi-yeAr finAnciAls

Wilt u de mutaties uit alle boekjaren van een administratie in één  
overzicht voor gedetailleerde analyse en rapportage? Met de module 
Multi-Year Financials is het mogelijk.

voor wie
Voor iedereen die de  
mutaties uit alle boekjaren 
van een administratie in  
één overzicht wil voor  
gedetailleerde analyse  
en rapportage.

meerdere boekjAren
Voeg mutaties uit verschillende boekjaren 
samen tot een apart journaalhistoriebe-
stand, waardoor gegevens uit gebroken 
boekjaren worden teruggebracht tot 
kalenderjaren en fiscale en statistische 
rapportages eenvoudig zijn te maken.  
Dit is handig als u commercieel een 
gebroken boekjaar hanteert, maar fiscaal 
per kalenderjaar aangifte moet doen.

zelf bepAlen
Bepaal zelf van hoeveel boekjaren u de 
mutaties wilt zien en vanaf welke periode, 
waarna AccountView automatisch de 
beginbalans berekent voor de eerst 
opgevraagde periode. Laat AccountView 
ook de tussenliggende beginbalansen 
verwijderen, zodat gegevens niet dubbel 
worden getoond. Maak zo van uw  
boekjaren in een handomdraai jaar-
overschrijdende budgettermijnen,  
projectdoorlooptijden of verkoopcycli.

Met de module Multi-Year Financials kunt u vanuit het huidige boekjaar direct doorzoomen 
naar de boekingen van het voorgaande jaar. Zo kunt u eenvoudig uw grootboekkaart van 
vorig jaar opvragen.
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uw voordeel
 Optimaal zicht op gedetail-

leerde gegevens uit het  
verleden, waardoor u  
gefundeerde beslissingen 
kunt nemen voor vandaag  
en u perfect kunt inspelen 
op morgen. 

 Grootboekkaart, debiteu-
ren- en crediteurenkaart 
vorig jaar inzien, waarmee  
u snel gegevens uit een vorig 
boekjaar gegroepeerd kunt 
zien. 

 Extra functionaliteit in 
combinatie met de module 
Vaste activa II, zodat u  
meerjarige activakaarten 
kunt opvragen.

flexibel AnAlyseren
Gebruik de flexibele mogelijkheden om 
uw financiële gegevens te rapporteren, 
zoals proef- en saldibalans, gecombineerde 
balans, kolommenbalans, grootboekkaar-
ten en subadministraties. Maak boven-
dien ook gebruik van de geïntegreerde 
koppeling met de draaitabellen in Excel 
voor diepgaande analyses. Analyseer zo 
heel eenvoudig de kostenontwikkeling 
per bedrijfsonderdeel of het betaalgedrag 
van debiteuren over meerdere jaren.

Met de module Multi-Year Financials kunt u ook uw journaalhistorie meerdere jaren 
opvragen. Daarbij kunt u rekenen op alle rapportagemogelijkheden die u vanuit het  
journaal bent gewend.
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