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Projecten onderhAnden werk

Wilt u met een druk op de knop uw onderhanden werk positie van uw 
projecten bepalen? En wilt u dat doen op de manier die in uw branche 
gebruikelijk is? Dan is de module Projecten onderhanden werk de oplossing 
voor u!

voor wie
Voor iedereen die te maken 
heeft met lang lopende  
projecten en daarom  
periodiek snel het  
onderhanden werk wil  
bepalen voor een juiste  
verlies- en winstrekening.

tien mAnieren
Gebruik één van de tien manieren om 
uw onderhanden werk positie te bepalen:
 Finaal
 Doorlopend / continu
  Kosten (% budget), opbrengsten (% budget)
  Kosten (% budget), opbrengsten  
(werkelijke balanswaarde)

  Kosten (werkelijke balanswaarde), 
opbrengsten (% budget)

  Kosten (werkelijke balanswaarde), 
opbrengsten (werkelijke balanswaarde)

  Kosten (werkelijke balanswaarde), 

gebudgetteerde opbrengsten (% ratio)
  Kosten (materiaal werkelijk, uren % 
budget), opbrengsten (% ratio)

  Kosten (materiaal werkelijk, uren % 
bud get), opbrengsten (werkelijke waarde)

  Kosten (materiaal werkelijk, uren % budget), 
opbrengsten (mat. werklijk, uren % ratio)

nAAr de resultAtenrekening
Boek het projectresultaat aan het einde 
van een project direct naar uw resultaten-
rekening. Profiteer daarbij van het feit 
dat u in de grootboekrekening al de juiste 

business

* Uitbreiding op de  
modules Projectfacturering 
of Uren & Declaraties I.

Met de module Projecten onderhanden werk kunt u op tien verschillende manieren uw 
onderhanden werk van uw projecten bepalen. Zo kunt u de methode vooraf in de  
stamgegevens van het project of op het moment van overboeken bepalen.
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uw voordeel
 Met een druk op de knop 

uw projectresultaat geheel 
of gedeeltelijk van de balans 
naar de verlies- en winst-
rekening overzetten.

 Tien verschillende  
manieren om uw onder-
handen werk te bepalen.

 Grote flexibiliteit om  
uw onderhanden werk  
overboeking aan te passen. 

grootboekrekening op de verlies- en 
winstrekening hebt vastgelegd.

kosten in de toekomst
Verwerk alvast uw kosten voor de toe-
komst, ook al weet u niet hoe groot deze 
worden. Doe dit als u uw klant maande-
lijks een onderhoudsfactuur stuurt, maar 
niet weet wanneer u onderhoud moet 
plegen. Bepaal hiervoor uw onderhanden 
werk door de gerealiseerde opbrengsten 
mee te nemen, maar voor de kosten een 
percentage van het budget over te boeken.

uitgebreide rAPPortAges
Bekijk zo de kosten die op afgesloten 
projecten zijn geboekt in het rapport 
Nagekomen posten Onderhanden werk. 
Gebruik het rapport Uitgebreide 
Onderhanden werk specificatie voor  
een specificatie van de gebudgetteerde 
kosten en opbrengsten, som van het 
onderhanden werk en de som van uw 
verlies en winst per project. Krijg ook 
inzicht in de waarde van uw onderhanden 
werk met het het rapport Waarde 
Onderhanden werk per project.

Uiteraard beschikt u met de module Projecten onderhanden werk over uitgebreide rappor-
tagemogelijkheden over uw onderhanden werk. Zo kunt u met een druk op de knop de 
waarde van het onderhanden werk bekijken. Ook kunt u eenvoudig nagaan welke posten 
na het overboeken van het onderhanden werk op het project zijn bijgekomen.
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