Debiteuren- en Crediteurenbestand.
Dit rekenmodel bestaat uit 1 tabblad relatiebestand en 1 boekingslijst debiteuren/crediteuren
instellen voor Debiteuren of Crediteuren:

Maak Uw keuze d.m.v. de keuzelijst in regel 2
De omschrijving bovenin de tabbladen wordt automatisch aangepast
Tabblad Debiteuren/crediteuren rechtsklik op het tabje en kies naam wijzigen
Werkwijze: vermeld al Uw relaties op het tabblad relatiebestand.
In kolom J dient U het aantal dagen van de betalingstermijn in te vullen
dit worden gebruikt voor het uitrekenen van de vervallen posten
Het relatiebestand bestaat uit 2 delen:
A - Uiterst links vindt U het adressenbestand
B - Aan de rechterzijde vindt U de financiele overzichten:
1- Het totaal omzetbedrag dat U per debiteur/crediteur heeft gedaan de totalen
worden steeds per maand bij elkaar opgeteld
2- Het totaal openstaandbedrag per debiteur/crediteur de totalen worden
steeds per maand bij elkaar opgeteld
3- Het totaal aan openstaandebedragen per debiteur/crediteur de totalen worden
steeds per maand bij elkaar opgeteld
schermvoorbeeld relatiebestand.

K
L
M
J

B
H
H t/m M
m
s t/m v

In het voorbeeld hieronder aangemaakt als debiteurenbestand

Uiterst links de adressenlijst uiterst recht de fionanciele overzichten per relatie
Het totaal bedrag dit jaar
Het totaal openstaand bedrag
Het totaal bedrag aan openstaande posten
Geef in deze kolom de betalingstermijn aan
Boekingslijst debiteuren/crediteuren
voer relatienummer in en alle bijbehorende gegevens worden opgehaald
Met het kruisje kun je de dichtgevouwen kolommen open schuiven
Vul factuurnummer en bijbehorende gegevens in
Als U btw kolom invult is ook een btw overzicht beschikbaar
U kunt 2 betaalmomenten gebruiken

Als U een relatie invoert en U geeft het ratienummer ook op in de gele cel (B1) dan
worden alle financiele gegevens van betreffende klant opgehaald. U heeft direct zicht op
wat U met de relatie tot nu toe heeft gedaan, U ziet het totaal openstaand bedrag en de
eventuele hoogte van vervallen posten.
Meer regels nodig? Voeg ze er altijd tussen dan veranderen de btw formules in het
verborgen gedeelte mee. Zie het plaatje helemaal onderaan.
Onder de boekingslijst worden in een verborgen gedeelte een aantal berekeningen uitgevoerd
BTW administratie
Als U Kolommen M en N invult kunt U op het tabblad de btw bedragen aflezen
De eerste 2 regels zijn afhankelijk van de instelling debiteur of crediteur op relatieblad

Op de Boekingslijst zijn standaard 400 regels beschikbaar, indien U meer regels nodig heeft
kunt U die onderaan tussenvoegen en de formules naar beneden kopieren

Filters gebruiken:
Door de filters te gebruiken kunt U op elk blad iedere kolom het filter gebruiken.
Sorteren moet U achterwege laten.

BTW percentages kunt U instellen op regel 402

overtollige regels verbergen zie het plaatje
meer regels: rechtsklik op de regelnummers en kies invoegen
Voeg regels er tussen niet er onder dan gaan alle formules mee. Kopieer de fortmules
door als U rgels tussen voegd

