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accountancy: vennotenadministratie

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 wie
Voor de accountant die  
voor vennootschappen of 
maatschappen in één admini-
stratie zowel de bedrijfs-
administratie als de persoon-
lijke ondernemingen 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.

in één administratie
Registreer in één administratie zowel de 
bedrijfsadministratie als de persoonlijke 
onderneming(en) en de privé-admini-
stratie(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 gedetailleerd u de vennoten-
administratie wilt maken.

in evenwicht
Laat AccountView automatisch een ver-
mogensoverboeking tussen het bedrijf, 
de persoonlijke onderneming en het privé-
vermogen 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 vennotenadmini-
stratie aan en definieer hiervoor een 

Met de module Vennotenadministratie kunt u per vennoot de gegevens voor de winst- en 
verliesverdeling vastleggen. Vervolgens berekent en boekt AccountView voor u de verdeling. 
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uw voordeel
 Automatische vermogens-

overboekingen 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 privé-
personen 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 persoon-
lijke ondernemingen en 
privé-administraties snel 
opvragen met weergaven.

Werkt u met de module Vennotenadministratie, dan kunt u bij boekingen voor de  
persoonlijke onderneming of bij privé-boekingen de code van de betreffende vennoot 
vastleggen. AccountView zorgt vervolgens voor de correcte vermogensoverboeking. 

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 winstverdeling 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.

inzichtelijke rapporten
Selecteer een bereik privé-rekeningen en 
vraag een van de vele standaardrapporten 
op over de privé-administraties en de 
persoonlijke ondernemingen. Bewaar  
uw selecties als weergave zodat u de 
selectie niet opnieuw hoeft te maken.
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