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Uitgebreide vreemde valuta 
Wilt u grootboekrekeningen en dagboeken voeren in vreemde valuta? Inkoop- en verkoopprijzen in vreemde 
valuta vast kunnen leggen? Dagkoersen gebruiken? Weet u wat uw valutapositie is? Essentiële 
functionaliteit voor internationaal opererende bedrijven. De module Uitgebreide vreemde valuta is flexibel en 
betrouwbaar. Een waardevolle aanvulling op AccountView Team of AccountView Business. 

Wat kan ik ermee? 
Wie zo nu en dan een transactie sluit in vreemde valuta, vindt in AccountView voldoende functionaliteit. Elke 
valuta heeft één koers, die men naar believen kan wijzigen. Maar uw bedrijf realiseert bijvoorbeeld een deel 
van de omzet in Japan en de Verenigde Staten. Koerswijzigingen kunnen dan een grote invloed hebben op 
het resultaat. Bij een hoge omzet in vreemde valuta kan een koersverschil het verschil zijn tussen winst en 
verlies. 

Met Uitgebreide vreemde valuta kunt u uw valutakoersen naar wens per maand, per week of zelfs per dag 
registreren in een valutakoerstabel. Boekingen in vreemde valuta worden gewaardeerd tegen de dagkoers, 
die u bijvoorbeeld elke week invoert. Per order en dagboekregel kunt u zonodig een afwijkende koers 
gebruiken. Een overzicht van uw valutapositie levert u op elk moment inzicht in uw valutarisico's: uw 
schulden en vorderingen in vreemde valuta. 

U kunt de koers ook achteraf wijzigen. Oude openstaande posten zijn soms niet meer juist gewaardeerd. Op 
1 mei kan de koers flink verschillen van de koers op 1 februari. Alle openstaande posten en liquide middelen 
uit het eerste kwartaal kunt u dan bijvoorbeeld op 1 mei waarderen tegen de koers op 31 maart. Handig voor 
een overzichtelijk kwartaaloverzicht, maar nog veel belangrijker voor een actuele valutapositie. 

Als u bijvoorbeeld veel inkoopt in Japan, en veel verkoopt in de Verenigde Staten, dan kunt u uw 
inkoopprijzen vastleggen in yen, en uw verkoopprijzen in dollars. Factuurbedragen van uw Nederlandse en 
Engelse debiteuren worden automatisch omgerekend tegen de geldende dagkoers: iedereen een factuur in 
de eigen valuta. 

Bovendien hebt u bankrekeningen in Japan en de Verenigde Staten, en die wilt u ook in yen en dollars 
bijhouden. Met Uitgebreide vreemde valuta kunt u grootboekrekeningen en dagboeken in de juiste valuta 
voeren. Toch kunt u ook in valutadagboeken in andere valuta boeken: een boeking in euro’s op uw dagboek 
in dollars is geen enkel probleem. Alles wordt automatisch omgerekend, en u kunt altijd een afwijkende 
koers vastleggen voor een bepaalde dagboekregel. 

Ook als u dochterondernemingen hebt in het buitenland komt de module uitstekend van pas. Met een 
dochteronderneming in de Verenigde Staten kunt u bijvoorbeeld een rekening-courantverhouding bijhouden 
in dollars, terwijl de dochteronderneming die rekening ook bijhoudt. Elke maand of elk kwartaal kunt u het 
saldo onderling probleemloos verrekenen. 

De uiteindelijke betaling wijkt soms af van uw openstaande post: betalingskorting, bankkosten enzovoort. 
Maar bij transacties in vreemde valuta komt daar het valutaverschil nog bij. Met Uitgebreide vreemde valuta 
kunt u dit onderscheid ook registreren: u boekt het valutaverschil en overige verschillen afzonderlijk af. Zo 
weet u precies hoeveel betalingskorting u hebt verleend en hoeveel bankkosten u hebt betaald, maar ook 
welk verschil wordt veroorzaakt door koersschommelingen. 

De valutacalculator is een handig extraatje, dat u overal in AccountView kunt opvragen. U rekent razendsnel 
uit hoeveel yen volgens de koerstabel overeenkomt met 235 dollar. Tijdens het verkooptelefoontje kunt u 
precies zien hoeveel u nog in prijs kunt zakken. 

De module Uitgebreide vreemde valuta is een professioneel hulpmiddel om uw transacties in vreemde valuta 
te registreren, en uw valutapositie te bewaken. Dagkoersen worden automatisch toegepast, en alle 
functionaliteit sluit naadloos aan op de standaardfunctionaliteit van AccountView. 
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Wat koop ik ervoor? 
� Grootboekrekeningen voeren in vreemde valuta 
� Dagboeken voeren in vreemde valuta 
� Boeken in andere valuta dan de dagboekvaluta 
� Inkoop- en verkoopprijzen van artikelen in vreemde valuta 
� Registratie van dagkoersen in valutakoerstabel 
� Herwaarderingen tegen koers uit valutakoerstabel per valutadatum 
� Valutakoers aanpassen per dagboekregel of per order 
� Gescheiden afboeken van valutaverschillen en overige verschillen 
� Valutacalculator 
� Standaardrapportage: 
� valuta: overzicht huidige koersen per valuta 
� koerstabel: valutadata en koersen per valuta 
� positie-overzicht: overzicht van debiteuren, crediteuren en liquide middelen per valuta 
� overzicht herwaarderingen: herwaarderingsbedragen per valuta, met oude en nieuwe koers 

Wat levert het op? 
Een flexibele ondersteuning van uw internationale transacties, en meer inzicht in uw valutapositie. U kunt 
bijvoorbeeld: 

� Uw valutarisico's gedeeltelijk afdekken bij een bank, op basis van herwaarderingsoverzichten en uw 
valutapositie. 

� Afwijkende koersen gebruiken voor grote orders in zwakke valuta. 
� Dag- of weekkoersen gebruiken voor de valuta waarin u de meeste omzet realiseert, en elke maand een 

koers invoeren voor valuta die u minder gebruikt. 
� Valutaherwaarderingen uitvoeren om uw valutapositie te actualiseren. 
� Razendsnel scherpe inkoop- of verkoopprijzen berekenen in vreemde valuta. 

Doordat u flexibeler kunt inspelen op koerswijzigingen, bespaart u kosten als gevolg van valutaverschillen, 
en kunt u de risico's van uw internationale transacties beter inschatten. Uitgebreide vreemde valuta kost 
evenveel als een verschil van twee eurocent op de koers van een order van 37.000 dollar. Vandaag, wel te 
verstaan. 

Wat kost het? 
U investeert € 895,- (excl. BTW). 

De module is een uitbreiding op Team of Business. 


