Starten met de nieuwe vaste activa module

STAP 1

STAP 2

Instellen

Basis gegevens
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Waarderingsgrondslag regimes
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De verschillende grondslagen waarmee
de waarderingen van activa vastgelegd
worden, worden regimes genoemd. Het
aan- of uitzetten van fiscale,
commerciële of economische regimes
wordt gedaan in de administratie
instellingen.

Methodes en typen
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Via methodes worden afschrijvingsmethodes voor de regimes bepaald en
koppel je de grootboekrekeningen
waarop de activamodule boekt.
Typen zijn voor de (sub)categorisering
van activa in de rapporten, bijvoorbeeld
“Inventaris” en “Gebouwen”.
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Activa grootboek
Bij gebruik van alleen een tussenrekening
(Nog te activeren activa) kan deze
grootboekrekening direct in de
administratie instellingen ingesteld worden.

Belangrijk
Bĳ gebruik van
investeringsgrootboekrekeningen pas
instellen na invoegen van activa
beginwaarden!
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STAP 4

Invoeren
activa waarden

Gebruiken

!
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Neutralisatie boeking
De investerings- en cumulatieve
afschrijvings rekeningen moeten eerst
leeggeboekt worden voordat er activa
ingevoerd worden.

!

Invoeren activa
Handmatige conversie (kleine volumes)

Belangrijk
Regime instellingen kunnen niet meer
aangepast worden zodra er
boekingen zĳn gemaakt in een
regime.

STAP 3

Handmatig converteren bestaande
activa met historische data.

Bronnen, redenen en overige gegevens
Bronnen geven weer waardoor de
waardeverandering plaatsvindt.
Redenen verklaren het soort van
afschrijven.

Importeren stambestanden en
waarden (grote volumes)
Importeren activa met behulp van de
activa import functies.

Met de locaties en partners worden de
overige basisgegevens van de
activamodule ingesteld.

Bulk conversies meerdere
administraties of Classic activa

Voor onroerend goed is het mogelijk de
WOZ beschikkingen te koppelen.

Voor het converteren van activa uit
Twinfield Classic en voor
bulkconversies kun je de hulp van een
Wolters Kluwer consultant inroepen.
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Optioneel: koppelen van
investeringsgrootboekrekeningen
Na het invoeren van activa waarden is
het mogelijk om
investeringsgrootboekrekeningen te
koppelen in de administatie instellingen.

'$ Investeren

De boekhouding en activa-administratie
zijn aan elkaar gekoppeld: bij het boeken
van transacties van investeringen op een
activum-aanschafrekening wordt het
activum direct opgevoerd in de
activaregistratie. Kies daarom een
omschrijving in de boeking waarmee het
activum herkenbaar is.

'$ Afschrijven en rapporten

De grafische weergave op het activum
overzicht geven per regime inzicht in
waarde verloop en toekomstige
afschrijvingen.
Via de rapporten zijn overzichten
beschikbaar zoals de activa
verloopstaat en detail rapportages.

