GEBRUIKS ADVIES KAS-BANK1 -BANK2
Kas- bankboek 1 en bankboek 2
Alle boekingen die U verricht moet U onderbrengen in Rubrieken.
U heeft de beschikking over 110 verschillende rubrieken

De kas en bankboeken
Iedere boeking die U verricht wordt automatisch genummerd (kolom B)
Voor een aantal berekeningen is een maandnummer nodig (kolom D = verborgen)
U begint met een datum in te vullen, waarna het volgnummer verschijnt
U geeft het rubrieksnummer op in E, Kolom F wordt automatisch ingevuld
U heeft 2 kolommen beschikbaar voor omschrijvingen of extra info
Kolom L wordt geopend als U een M plaaatst in kolom N, U plaatst dan de inkoopprijs
in kolom L de boeking wordt nu behandeld als een marge artikel
U heeft 3 verschillende mogelijkheden waarin U een boeking wilt verrichten
Kasboek bankboek 1 en bankboek 2. In kolom M plaatst U een K, B1 of B2
In kolom N vermeldt U een H btw hoog of een L btw laag of een M marge handel
indien geen van drieen van toepassing is laat U de cle leeg

De bovenste regel is bestemd voor de saldo's
Afhankelijk wat U in kolom K vermeld worden de cellen donker van kleur als daar
geen boeking plaatst vindt
Zodra een datum is ingevuld, wordt het laatste saldo zichtbaar in de lichtblauwe cellen
Achter het kruisje worden de btw berekeningen verricht. Als U de celbescherming
opheft kunt U op het kruisje klikken om te openen.

Onderstaand is het verborgen gedeelte voor U opengevouwen
Bij verandering van btw % past U die aan in cellen AG1 en AH1 waarna het in het hele
rekenmodel wordt aangepast
In de achterste kolommen worden alle boekingen herleid naar bedragen zonder btw
deze bedragen vindt U weer terug in het jaaroverzicht

Indien U meer gegevens in de kas en bankboeken kwijt wilt er zijn nog 3 kolommmen
als reserve verborgen G H en J

Rubrieks overzicht per maand/jaar
Onder aan het kasboek bestaat de mogelijkheid een rubrieksnummer in te vullen ( in de gele cel)
voor die rubriek een overzicht per maand/jaar

Jaaroverzicht

Op het tabblad jaaroverzicht vindt U een overzicht per rubriek/ kas/ bankboek 1 en bankboek 2
een btw overzicht. Achteraan vindt U een overzicht van de rubrieken excl btw

BTW en Marge overzichten
Tabblad btw

bovenin een overzicht van Marge inkoop Verkoop en netto opbrengsten
de btw over de marge artiken is in het onderste (btw) gedeelte in de berekeningen mee genomen

