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Opdrachten hoofdstuk 1
Opdracht 1.8
In het menu Bestand staan 14 opties
(Openen t/m Afsluiten).

De optie Instellingen vindt je in het menu onder Opties.

De optie Stamgegevens administratie staat in het menu
onder Document.
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Opdracht 1.10

In het snelmenu op de tab kun je ‘Selecteren’ direct aanklikken.
Opdracht 1.11
Bewaren
Opvraaglijst
Grootboekkaart
Factuurdatum

= Ctrl+s
= F4
= Ctrl+F5
= Alt+c

Opdracht 1.13
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Bestand/Debiteuren
Alt+b, d
Bestand/Grootboek
Alt+b, g
Alt+b, c
Alt+b, b
Bestand/Journaal
Alt+b, m

Opdracht 1.15
In het menu Rapporten van Bestand/Grootboek staan 11 opties
om een rapport te maken (Lijst t/m Vrije ruimte WKR).
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Opdracht 1.16
In het menu Rapporten van Bestand/Debiteuren staan
9 opties om een rapport te maken (Lijst t/m Kredietruimte debiteuren.

In het menu Zoeken van Bestand/Crediteuren staan 17
items m.b.t. crediteuren, waarnaar gezocht kan worden.
Daarvan staan er momenteel (waarschijnlijk) 11 actief,
bijvoorbeeld Crediteurkaart, Openstaande posten en
Kopiedocumenten.
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Opdracht 1.18
Schermafdruk Crediteuren/Openstaande posten

Horizontaal gerangschikt

Verticaal gerangschikt
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Opdracht 1.19
Schermafdruk Grootboek/Grootboekkaarten
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Opdracht 1.20

In inhoudsopgave (onderwerp) vind je ’aanmaningen’ in het hoofdstuk Financieel.

Via Help/Index typ je ‘aanmaningen’ in het zoekvenster. Na enter of dubbelklik op onderwerp
opent zich een venster met artikelen over het gezochte onderwerp.

Via Help/Zoeken typ je ‘aanmaningen’ (+ enter). Er verschijnen artikelen over dit onderwerp,
waarop je kunt dubbelklikken om ze te openen.
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Opdracht 1.21

Info Consolidatie toegevoegd aan Favorieten. Zoek info (bijv. Zoeken, typ Consolidatie). Kies
een artikel over consolidatie, open dit (dubbelklikken), klik op Favorieten en op Toevoegen.
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Opdracht 1.22 (herhalingsopgave)
a. Afsluiten via sluitknop of via Bestand/Afsluiten.
b. Sluiten via Bestand/Sluiten.
c. Bestand/Openen, kies Your Advice.
d. Bestand/Openen, kies Wieringa Trainingen.
e. Alt+b, o, F4, selecteer Your Garden Products met pijltjestoets, 2 x Enter.
f. Bestand/Openen, kies Wieringa Trainingen.
g. Alt+b, g.
h. Dubbelklik op kop ‘Omschrijving’ en typ letter i; rekening 900 Incidentele resultaten.
i. Typ letter b; rekening 200 Betalingen onderweg.
j. Via sluitknop op tabblad Grootboek.
k. Alt+b, c of Bestand/Crediteuren; crediteurnummer 14007 (indien sprake is van een lange rij
crediteuren: dubbelklik op kop ‘Omschrijving’ en typ letter c).
l. Alt+b, d of Bestand/Debiteuren; debiteurnummer 13010
m. Openstaand bedrag firma Veldhuizen € 5.324,N.B.: Antwoorden in getallen of bedragen hebben eigenlijk niet zoveel zin. Als je een boeking niet doet of juist extra boekingen oefent (vooral doen!!), dan kloppen de antwoorden
vaak niet. Wees je dat goed bewust. Om deze reden werken we in dit antwoordenboek
liever met invoerschermen, e.d., dan met exacte getallen.
n. Bestand/Dagboekbladzijden. Wieringa Trainingen heeft één inkoopboek: 300 Inkoopboek.
o. Over ‘Bestand/Dagboekbladzijden’. Als je via F1 hulp vraagt, past AccountView de getoonde hulponderwerpen aan op de actie die je in het programma aan het uitvoeren bent.
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Opdrachten hoofdstuk 2
Opdracht 2.5
Grootboekrekening 430 Advertentiekosten kan niet verwijderd worden, omdat er al op is geboekt.
Opdracht 2.6
a. Invoerscherm 111 Postbank

b. Je koppelt een grootboekrekening aan een btw-code, als het bewuste btw-percentage altijd
of meestal van toepassing is bij boekingen op deze grootboekrekening. Het is niet zinvol de
rekening Postbank aan een btw-code te koppelen. Bij bankboekingen is meestal geen btwtarief van toepassing.
c. Je zou de btw-code weg kunnen laten, maar wel btw-invoer verplicht kunnen stellen, als er
bij boekingen op de desbetreffende grootboekrekening sprake is van wisselende btw-percentages.
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Opdracht 2.7
Invoerschermen 448 Transportkosten

Invoerschermen 852 Omzet Algemeen

Invoerschermen 081 Achtergestelde lening

Op leningen is geen btw-tarief van toepassing. Het is dus hier niet zinvol om aan een btw-code
te koppelen.
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Invoerscherm 011 Nieuwbouw

N.B.: Of een post als nieuwbouw aan een btw-code gekoppeld moet worden, hangt er van af.
In de bouwfase van een pand worden er veel btw-belaste posten geboekt. Koppeling is dan
zinvol. Na de bouwfase wordt er voornamelijk nog afschrijving van het gebouw afgeboekt (niet
btw-belast). Koppeling is dan niet meer zinvol.
Invoerscherm 481 Overige afschrijvingskosten

Invoerscherm 112 ING Bank

Computerboekhouden

12

Antwoordenboek

Opdracht 2.9
Invoerschermen btw-code 6
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Opdracht 2.12
Scherminvoer dagboek 410 Verkoopboek diversen

N.B.: Je kunt bij de stamgegevens van het verkoopboek kiezen voor bruto-invoer. Je moet dan
bedragen inclusief btw invoeren en AccountView splitst dat in nettobedrag en btw. Je
mag ook kiezen voor netto-invoer. In dat geval voer je de bedragen exclusief btw in en
telt AccountView de btw erbij op.
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Opdracht 2.13
b. Invoerscherm betalingsconditie 11

c. Invoerscherm betalingsconditie 12

N.B.: Je bent vrij in de keuze van de omschrijving. Bet.term. 25, krt 0%, krt.term. 0 geeft
informatie over alle drie de elementen van een betalingskorting. In dit geval zou je
echter ook kunnen kiezen voor een omschrijving als: betalingstermijn 25 dagen. Het
gaat niet om de exacte omschrijving, belangrijk is dat je aan de omschrijving kunt zien
wat de betalingsconditie inhoudt.
f.

Bij Hulst Handelsmaatschappij is betalingsconditie 1 ingevoerd (tabblad Factuur).
(Zo niet, voer dan alsnog betalingsconditie 1 in.)
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Opdracht 2.15
Invoerscherm crediteuren

N.B.: De invoerschermen voor de crediteuren 14013 en 14014 worden op precies dezelfde
manier ingevuld.
N.B.: Je kunt bij een crediteur ook een betalingsconditie invoeren. Dat doe je onder tabblad
Factuur.
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Opdracht 2.16
Invoerscherm debiteuren

N.B.: Het invoerscherm voor debiteur 13012 wordt op precies dezelfde wijze ingevoerd.
N.B.: Bij debiteuren is het absoluut noodzakelijk om een betalingsconditie in te voeren. Doe je
dat niet, dan kun je niet via AccountView factureren (zie hoofdstuk 8), omdat dan de
juiste betalingstermijn niet op de factuur staat. Je koppelt de debiteur aan een betalingsconditie onder tabblad Factuur. Alle andere debiteuren zijn gekoppeld aan betalingsconditie 1 (21 dagen). Het ligt dus voor de hand deze betalingstermijn ook voor de nieuwe
debiteuren te hanteren.
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Opdracht 2.17
a. Bestand/Crediteuren of Alt+b, c; selecteer 14006; dubbelklik of F6; wijzig adres onder tabblad Algemeen; OK.
b. Bestand/Debiteuren of Alt+b, d; selecteer 13008, dubbelklik of F6; voeg telefoonnummer
toe onder tabblad Algemeen; OK.
c. Bestand/Crediteuren of Alt+b, c; selecteer 14003; dubbelklik of F6; voeg nummer KvK toe
onder tabblad Algemeen; OK.
Opdracht 2.18
a. Bestand/Debiteuren of Alt+b, d; selecteer 13001; dubbelklik of F6; wijzig btw-nummer onder
tabblad Financieel; OK.
b. Bestand/Debiteuren of Alt+b, d; selecteer 13010, dubbelklik of F6; verander betalingsconditie onder tabblad Factuur; OK.
c. Bestand/Crediteuren of Alt+b, c; selecteer 14002; dubbelklik of F6; vul bankrekeningnummer in onder tabblad Financieel; OK.
Opdracht 2.19
a. - Bestand/Crediteuren of Alt+b, c; selecteer 14010; dubbelklik of F6; kies btw-code 1
(tabblad Financieel); OK.
- Bestand/Crediteuren of Alt+b, c; selecteer 14008; dubbelklik of F6; kies btw-code 2 (tabblad Financieel); OK.
b. - Bestand/Debiteuren of Alt+b, d; selecteer 13010, dubbelklik of F6; kies btw-code 4
(tabblad Financieel); OK.
- Bestand/Debiteuren of Alt+b, d; selecteer 13009, dubbelklik of F6; kies btw-code 3
(tabblad Financieel); OK.
Opdracht 2.20
Opties/Instellingen/Administratie of Alt+o, i, a.
a. Algemeen/Algemeen; termijnen bij ouderdomsanalyse zijn 30, 60 en 90 dagen.
b. Algemeen/Bedrijf; zie bij Fiscaal BTW-nr.
c. Administratie/Adres; Kraanweg 180, 4931 HB Venlo.
d. Algemeen/Administratie; 12 perioden.
e. Algemeen/Elektr aangifte; kalendermaand.
f. Algemeen/Elektr aangifte; klik op Aangifteperiode OB; kalenderkwartaal, boekjaarkwartaal
en jaar.
g. Financieel/Financieel l; 920 Betalingsverschillen.
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Opdracht 2.21
Alles wat je voor deze herhalingsopgave moet weten, heb je al in eerdere antwoorden gezien.
Probeer de opdracht uit te voeren met de kennis die je hebt; loop je vast: check in je lesboek
en/of bij de antwoorden wat je ook al weer moet doen.
Neem de gelegenheid te baat om lekker te grasduinen in de schermen die je gebruikt. Het is
helemaal niet erg om eens een paar opties te proberen, die niet in de opdracht staan. Kijk
maar eens wat er dan gebeurt.
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Opdrachten hoofdstuk 3
Opdracht 3.2
a. Invoerscherm crediteur 14004

b. Invoerscherm De Breij Catering
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c. Invoerscherm Holland Zaalverhuur

d. Klik, als je in het veld rekening staat, op F4 en vervolgens op 4 (de rekening ‘Huurkosten
leslocaties is een kostenrekening en begint dus met een 4).
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Opdracht 3.3
Invoerscherm De Zwart

Invoerscherm Beekman
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Opdracht 3.4
a. Invoerverslag opdracht 3.2 en 3.3 (I6 t/m I10)

b. Invoerverslag alle dagboeken
Als je alle blz. in beeld
wilt, kun je invullen 1 t/m
999. Dat hoeft echter
niet, je kunt ook niets invullen bij bladzijde en 0
t/m 0 laten staan.
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Dit is de bladzijde 1 van het invoerverslag (100 Kasboek). Dit invoerverslag toont voor elk
dagboek een aparte bladzijde met alle boekingen. Dagboek 900 Memoriaal wordt niet getoond.
In dagboek 900 wordt de beginbalans ingevoerd. Dat gebeurt in periode 0. Als je de cijfers
voor de perioden 1 t/m 12 opvraagt, worden de cijfers van dagboek 900 dus niet getoond.
Vraag het invoerverslag nog maar eens op, maar nu voor de perioden 0 t/m 12, en vergelijk
maar eens.
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Opdracht 3.5
a, b, c, d. De schermen ‘Dagboekbladzijden’ en ‘Dagboekinvoer’ onder elkaar

Dagboekbladzijde 1 is geselecteerd, deze dagboekinvoer wordt getoond. Je kunt met de cursor of pijltjestoets door de dagboekbladzijden heen wandelen.
e. Crediteurnummer Holland Zaalverhuur is 14005. Je vindt dit door de dagboekbladzijden door te bladeren, tot je een factuur van dit bedrijf tegen komt. Uiteraard kun je het
crediteurnummer ook vinden via Bestand/Crediteuren.
f. BTW-code 2 (zie scherm hierboven).
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Opdracht 3.7
Invoerscherm debiteur De Jong B.V.

Invoerscherm debiteur 13002

Invoerscherm debiteur Fa. Veldhuizen
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Opdracht 3.8
a. Samengevat invoerverslag 400 Verkoopboek periode 1

b. Standaard invoerverslag (gedeeltelijke weergave)
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c. Gedetailleerd invoerverslag (gedeeltelijke weergave)
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Opdracht 3.9
a, b, c, d. De schermen ‘Dagboekbladzijden’ en ‘Dagboekinvoer’ onder elkaar

Dagboekbladzijde 1 is geselecteerd, deze dagboekinvoer wordt getoond. Je kunt met de cursor of pijltjestoets door de dagboekbladzijden heen wandelen.
e. Debiteurnummer W. de Vries & Zn is 13002. Je vindt dit door de dagboekbladzijden
door te bladeren, tot je een factuur van dit bedrijf tegen komt. Uiteraard kun je het debiteurnummer ook vinden via Bestand/Debiteuren.
f. BTW-code 3 (zie scherm hierboven).
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Opdracht 3.10
b. Ga naar vak ‘Rekening’, F4, dubbelklik op de kolomkop ‘Omschrijving’ en tik de
eerste letter(s) van de gezochte grootboekrekening in.
De gevraagde grootboekrekeningen hebben de nummers 161, 431, 451 en 900.
Tip: Als je rechtstreeks van de ene grootboekrekening naar de andere gaat door
een letter te typen, gebruik dan steeds eerst de pijltjestoets voordat je de volgende
letter typt.
c. Ga naar vak ‘Rekening’, F4, dubbelklik (indien nodig) op de kolomkop ‘Rekening’ en
tik het eerste cijfer (of de eerste cijfers) van de gezochte grootboekrekening in.
De gevraagde grootboekrekeningen zijn Betalingsverschillen, Overige opbrengsten, Afschrijvingskosten en Te ontvangen bedragen.
d. F4, selecteer code 1, F6 (stamgegevens code 1), tabblad Rekenwijze. De rubriekcode is 5B (5b Voorbelasting).
e. F4.
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Opdracht 3.11
a. Invoerschermen inkoopfacturen

b. Vak Rekening, F4, tik nummer 4 in (grootboekrekening kosten), of dubbelklik in kolomkop
‘Omschrijving’ en typ a (van Advertentiekosten).
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c. Invoerschermen verkoopfacturen

d.

e. Btw wordt € 73,50.
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f. Invoerscherm boeking journaalpost inkoop

g. Invoerscherm boeking journaalpost verkoop
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Opdrachten hoofdstuk 4
Opdracht 4.2

Zonder saldocontrole

Met saldocontrole

Dankzij de saldocontrole slaat AccountView de boeking niet op als je door foutieve invoer een
verschil hebt tussen eindsaldo en controlesaldo.
Opdracht 4.3
a. Invoerscherm bankboeking

b. Stamgegevens openstaande post (De Vries)

Het oorspronkelijke factuurbedrag was € 10.890,-, waarvan betaald € 8.000,-.
Nog openstaand € 2.890,-.
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Opdracht 4.4
Invoerscherm bankboeking

Opdracht 4.5

Gekoppeld aan grootboekrekening 100 Kas.
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Opdracht 4.7
c. Invoerscherm kasboeking

e. Eindsaldo = € 357,75 (uiteraard kan dit bedrag bij jou anders zijn, bijvoorbeeld omdat je al
wat extra kasboekingen hebt geoefend).
f. Totaal openstaande posten De Vries = € 5.390,-; openstaand op 20..30004 € 2.500,-. Zie
Bestand/Debiteuren en Zoeken/Openstaande posten (Alt+b, d en F5).
Ook hier geldt, zoals voor alle in het antwoordenboek genoemde bedragen, dat bij jou de
situatie kan afwijken door extra boekingen, niet gemaakte boekingen of foutieve boekingen.
g. € 4.500,- (zie Alt+b, c, selecteer Diks en F5).
h. Omdat hier geen btw geboekt is.
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Opdracht 4.8
Invoerscherm kasboeking
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Opdracht 4.11
a. Autocode VERZENDKOSTEN

b. Autocode VERZEKERING

c. Autocode HUUR

d. Autocode AFSCHR-INV
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e. AutocodeTELEFOON

Als resultaat staan er nu de volgende autocodes in de administratie
(Bestand/Financieel/Meer.../Autocodering)

Door op een autocode te dubbelklikken of F6 open je bovenstaande schermen weer (de stamgegevens), en kun je deze wijzigen.
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Opdracht 4.13
a1. Boeking inkoopfactuur Beekman

a2. Boeking inkoopfactuur crediteur 14010
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b1. Boeking verkoopfactuur debiteur 13005

b2. Boeking verkoopfactuur debiteur 13009
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c. Invoerscherm bankboeking

d. Invoerscherm kasboeking
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Opdrachten hoofdstuk 5
Opdracht 5.2
Scherminvoer memoriaalboeking

Opdracht 5.3
Scherminvoer memoriaalboeking

In de eerste regel is de omschrijving ‘Afschrijving inventaris’, zonder toevoeging van de maand.
Dat komt omdat de omschrijving is overgenomen, die in de autocodering staat. Je mag uiteraard
het woord januari handmatig toevoegen, als je dat duidelijker vindt.
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Opdracht 5.4
Scherminvoer loonboeking
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Opdracht 5.8
a. Januari
b. Februari
c. Maart
(Totaal

€ 1.616,- te betalen
€ 273,- te betalen
€ 433,- te betalen
€ 2.322,- te betalen over het eerste kwartaal)

Pas op: bij jou kunnen de bedragen afwijken. Misschien heb je niet alle boekingen gedaan, of
juist een paar extra. Het gaat daarom niet om de exacte antwoorden, maar om de manier van
boeken en de wijze waarop je de BTW-aangifte uit de boekhouding haalt.
Aangifte periode 1 staat afgedrukt in het lesboek.
(Deel van) aangifte periode 2 (Bestand/Grootboek en Rapporten/Aangifte BTW)

(Deel van) aangifte periode 3 (Bestand/Grootboek en Rapporten/Aangifte BTW)
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Opdracht 5.9
Afdruk BTW-aangifte kwartaal 1

a. € 2.322,- te betalen (zie aangifte rubriek 5g)
b. BTW, die je betaalt over de inkopen, heet voorbelasting. Deze bedraagt € 7.286 (zie aangifte rubriek 5b)
c. Op de aangifte wordt naast de te betalen BTW ook de daarbij behorende omzet afgedrukt.
De omzet tegen laag tarief bedroeg € 2.800,- (zie aangifte rubriek 1b).
d. Ja, 2.322,-, zowel in de kwartaalaangifte als in de optelling van de eerste drie maanden (zie
vorige opdracht).
Pas op: bij jou kunnen de bedragen afwijken. Misschien heb je niet alle boekingen gedaan, of
juist een paar extra. Het gaat daarom niet om de exacte antwoorden, maar om de manier van
boeken en de wijze waarop je de BTW-aangifte uit de boekhouding haalt.
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Opdracht 5.10
Info helpfunctie

Via Help/Zoeken (Alt+h, z). Vul in het zoekscherm in ‘btw bereik perioden’. Enter of klik op
‘Onderwerpen’. Dubbelklik op het artikel (tijdsbestek).
Opdracht 5.12
Elektronisch inlezen btw-aangifte
De elektronische aangiften geven dezelfde cijfers als de handmatige. Als je ook februari en
maart hebt ingelezen, zie je drie concepten klaarstaan in Document/Stamgegevens administatie/BTW-aangiften.
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Opdracht 5.13
a. Invoerscherm memoriaal

b. Invoerscherm verkoopboek

c. Notitie bij verkoopboeking
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d. Document bij verkoopboeking

e. BTW-aangifte via Bestand/Grootboek en Rapporten/BTW-aangifte

f. Wieringa Trainingen moet € 1102,- betalen. Dit is de BTW van de zojuist ingeboekte factuur,
afgerond in het voordeel van de belastingplichtige.
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Opdrachten hoofdstuk 6
Opdracht 6.3
a. Bestand/Administraties

Open Bestand/Administraties en bekijk wat je met Rapporten/Lijst, Rapporten/Administraties
en Rapporten/Administratie-instellingen kunt of ziet, door hiervan steeds een afdrukvoorbeeld
op je scherm te zetten.
Bekijk vervolgens wat er gebeurt via Zoeken/Zoeken, Zoeken/Markeren/demarkeren, Zoeken/Alles markeren en Zoeken/Mutatie-informatie.
Doe hetzelfde bij b t/m f.
Het is niet de bedoeling dat je alles uit je hoofd leert of van alle mogelijkheden precies weet
waar ze staan. Het is wel de bedoeling dat je de weg leert kennen in AccountView, zodat je
snel kunt overzien welke mogelijkheden er zijn en waar je die mogelijkheden kunt toepassen.
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Opdracht 6.4
Grootboekkaart rekening 110 Bank via Zoeken/Grootboekkaart

Grootboekkaart rekening 110 Bank via Rapporten/Grootboekkaarten
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Opdracht 6.5
Bestand/Grootboek en Zoeken/Grootboekkaart

Boven het grootboek, 100 Kas is geselecteerd. Onder de grootboekkaart van 100 Kas. Loop
je nu door het grootboek (bijvoorbeeld met de pijltjestoets), dan zie je steeds de grootboekkaart
van de rekening die je selecteert.
Opdracht 6.6
d. Bestand/Grootboek en Rapporten/Proef- en saldibalans

Vink de optie ‘Rekeningen zonder mutaties onderdrukken’ aan.
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Opdracht 6.7
a/b. Afdrukvoorbeeld gecombineerde balans

c. Winst is € 656,90
Pas op: vul in dat je de perioden 1 t/m 3 wilt zien. Uiteraard kan het winst- of verliescijfer bij
jou anders zijn. Misschien heb je sommige boekingen niet gedaan of juist extra boekingen
geoefend.
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d t/m g. Grootboekrekeningen gegroepeerd op het eerste cijfer
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Opdracht 6.9
b Afdrukvoorbeeld openstaande posten

c. -

factuurnummer (docfac)
factuurdatum
omschrijving
factuurbedrag
ouderdom in dagen
vervalduur
telefoonnummer en contactpersoon van de crediteur (als je koos voor standaarduitvoer
of gedetailleerde uitvoer)
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Opdracht 6.10
Openstaande posten crediteuren

Wat opvalt is dat de ouderdom van de factuur bij verschillende facturen overeenkomt met de
vervalduur. Dat betekent dat er een betaaltermijn is van 0 dagen.
Dat komt omdat je bij het inboeken van inkoopfacturen in principe geen betalingsconditie
hoefde in te voeren. Dit hebben we bij de debiteuren wel gedaan (betaaltermijn 21 dagen). Zet
je een lijst met openstaande bedragen debiteuren op je scherm, dan zie je 21 dagen verschil
tussen ouderdom en vervalduur. Misschien heb je bij een aantal inkoopfacturen wel een betalingstermijn ingevoerd. Dan zie je bij die facturen wel verschil tussen ouderdom en vervalduur.
Dat is in bovenstaand overzicht ook voor diverse facturen het geval.
Er is één factuur, waarbij er waarschijnlijk in ieder geval verschil is tussen ouderdom en vervalduur. Dat is factuur S00232 van crediteur 14010. Dat komt, omdat je in opdracht 3.11d in
deze boeking een betalingsconditie moest invoeren.
Je kunt dus een betalingsconditie inbrengen bij de boeking (dagboekbladzijde inkoopboek). In
dat geval geldt de conditie alleen voor die ene factuur. Je kunt zoals je weet ook een betalingsconditie invoeren bij de crediteur. In dat geval geldt de betalingsconditie voor alle facturen
van die crediteur.
N.B.: De ouderdom en de vervalduur in dagen kan bij jou afwijken. Deze is namelijk afhankelijk
van de gekozen peildatum (in het voorbeeld is dat 10-03-20..).

Computerboekhouden

56

Antwoordenboek

Opdracht 6.11
a. Kies de optie ‘Lijst’ en klik op ‘Afdrukken’ (evt. eerst op ‘Afdrukvoorbeeld’).
b. Bij Rapporten/Lijst zie je de debiteuren met hun openstaande posten staan; bij Rap- porten/ Debiteuren zie je de debiteurgegevens (adressen, e.d.).
e. Ouderdomsanalyse debiteuren (berekening ouderdom)

Ouderdomsanalyse met berekening vervalduur (in het invoerscherm ‘Ouderdomsanalyse
debiteuren’ kun je kiezen tussen berekening in ouderdom of in vervalduur!)

De gemiddelde ouderdom is 38 dagen en de gemiddelde vervalduur 17 dagen.
f. Gemiddelde ouderdom in dagen (per 10 maart) = 38 dagen.
Gemiddelde vervalduur in dagen (per 10 maart) = 17 dagen.
Het verschil is 21 dagen; dat is logisch, want de betalingstermijn voor alle debiteuren is 21
dagen.
h. kredietruimte

Havelte heeft nog een kredietruimte van € 2.597,50, ofwel 17,32% van de toegekende
kredietruimte.
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Opdracht 6.12
a. € 2.857,47 (of een ander getal, als jij Beekman hebt gebruikt voor extra boekingen).
b. - via de crediteurenlijst (Bestand/Crediteuren of Alt+b, c)
- via de openstaande posten (via Rapporten/Openstaande posten)
- via de saldilijst (via Rapporten/Saldilijst)
- via de crediteurkaart (via Zoeken/Crediteurkaart)
Opdracht 6.13
a/b/c. Invoerverslag Bankboek (gedeelte)

d. - Beginsaldo € 3.300,- (zie eerste boeking)
- Eindsaldo € 8.272,87 (zie laatste boeking)
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Opdracht 6.14
a. Mutatie-informatie

Open Bestand/Dagboekbladzijden en ga in 200 Bankboek op blz. 2 resp. blz. 5 staan. Je vindt
deze optie dan via Zoeken/Mutatie-informatie.
De boeking is ingevoerd door gebruiker ‘DEMO’ (in de LSSO Onderwijslicentie van AccountView heet iedere gebruiker ‘DEMO’); de datum is afhankelijk van wanneer jij de boeking deed.
b. Dagboektotalen
Via Bestand/Dagboekbladzijden en Rapporten/Dagboektotalen (en Afdrukvoorbeeld).

Zoals je ziet zijn alle dagboeken gezamenlijk debet en credit in evenwicht.
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Opdracht 6.15
b. Grootboekrekening per debiteur/crediteur (2e blad)

c. 430 Advertentiekosten en 431 Kosten PR en voorlichting. Als ‘alleen winst en verlies’ niet
aangevinkt stond, tevens 140 Crediteuren en 150 Te vorderen BTW.
f. Omzet per debiteur (via Rapporten/Omzet...)
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f. Omzet per btw-code (via Rapporten/Omzet...)

Omzet via btw-code 3 = € 49.805,79 (misschien heb jij meer/minder boekingen gedaan en
staat er bij jou iets anders).
g. In-/verkoopanalyse van de rekeningen per doc/fac (bladzijde 2)

h. Samengevat verslag journaalposten (Rapporten/Journaalposten)

(weergave van een gedeelte van bladzijde 1)
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Opdracht 6.17
E-mail met rapport als bijlage

Door in het rapportvenster op ‘E-mail’ te klikken, komt er een e-mail klaar te staan. Onderwerp
en Bijgevoegd zijn automatisch ingevuld. Je hoeft alleen nog maar het verzendadres in te
voegen, eventueel een begeleidende tekst, en verzenden.
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Opdracht 6.18
Grootboekgegevens in Excel (na aanpassing kolombreedtes)

Computerboekhouden

63

Antwoordenboek

Opdracht 6.19
a. Invoerscherm inkoopboeking

b. Invoerscherm verkoopboeking

c. Exploitatieoverzicht mei

(Via Bestand/Grootboek en Rapporten/Verlies en winst)
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d. Winst € 2.000,-. Dat is het verschil tussen de geboekte inkoop en verkoop van vraag a. en
b.
e. Btw-aangifte (Bestand/Grootboek en Rapporten/BTW-aangifte)

f. Af te dragen btw € 1.020,-. Dat is het verschil tussen de te betalen btw van b.
(€ 1.470,-) en de te vorderen btw van a. (€ 450,-).
g. De omzet van mei is € 7.000,-, gelijk aan de boeking van vraag b.

(Via Bestand/Grootboek en Rapporten/Grootboekkaarten)
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j. Debiteurkaart 13003

Op de kaart staat € 8.470,-, gelijk aan het factuurtotaal van vraag b.
k. Op de debiteurkaart staat het factuurbedrag, dus omzet plus btw. Op de grootboekkaart
staat de omzet zonder btw.
l. De debiteurgegevens in Excel (via Bewerken/Tabel kopiëren)
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Opdrachten hoofdstuk 7
Opdracht 7.2
a. Balans huidige jaar t/m periode 12

b. Balans nieuwe jaar t/m jaar 0
Bij een jaarovergang boekt AccountView de beginbalans in periode 0. Door de balans t/m
periode 0 te nemen, krijg je dus de beginsituatie van een jaar. Deze beginsituatie moet
overeenkomen met de eindsituatie van het vorige jaar (behoudens de verrekening van het
winst- of verliessaldo).
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c. Eigen vermogen huidig jaar
Winstsaldo huidig jaar
Eigen vermogen nieuwe jaar

€ 36.500,00 (zie balans onder a.)
€ 7.906,90 (zie balans onder a.)
€ 44.406,90 (zie balans onder b.)

Het balanstotaal eind huidig jaar en begin nieuw jaar is aan elkaar gelijk: 279.871,56.
Opdracht 7.3
a. Memoriaalboeking

c/d. Beginbalans overnemen

Vul resultaat vorig jaar in; klik op Overnemen.

Computerboekhouden

Zodra dit venster verschijnt is de beginbalans overgenomen. Klik op Sluiten.

68

Antwoordenboek

e. Beginbalans nieuwe jaar

f. Nu de beginbalans is overgenomen, is ook de laatste boeking verwerkt. Privé staat nu op
0 (vergelijk met vorige opdracht antwoord b.).
Het eigen vermogen is door de verrekening met privé met € 50,- afgenomen en is nu €
44.356,90 (vergelijk met vorige opdracht antwoord b.)
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Opdracht 7.7
a. Bestand/Crediteuren, selecteer een crediteur

b. Bewerken/Stamgegevens (of F6, of dubbelklik op de crediteur)

c. Klik op het icoontje linksonder.
d. Het resultaat na plakken in Word:

N.B.: Het land wordt meegenomen in het adres. Dat komt omdat dit bij deze crediteur is
ingevuld (zie stamgegevens bij antwoord b.). Wil je dat niet, dan kun je het beste bij
de invoer van debiteuren of crediteuren alleen het land invullen, als dat niet Nederland is.
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Opdracht 7.8
a. Invoerscherm debiteur

Denk erom dat ‘Verzamelrekening’ en ‘Taalcode’ ingevuld zijn. Ook de betalingsconditie
(tabblad Factuur) moet ingevuld zijn.
b. Invoerscherm grootboekrekening
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c. Invoerscherm Kasboeking

N.B.: Hier is een volgnummer gebruikt: K1. Dat mag natuurlijk ook een omschrijving zijn als
bijvoorbeeld ‘Kasstaat 1-7 januari’. Gebruik wel consequent dezelfde methode gedurende een jaar.
d. Invoerscherm Bankboeking
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e. Invoerscherm inkoopboeking

f. Invoerscherm verkoopboeking

g. Invoerscherm loonboeking
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h. Bestand/Grootboek en Rapporten/BTW-aangifte.
Afdracht btw = € 33,- (te betalen). Dit is het verschil van te betalen btw 525 (zie verkoopboeking f) en te vorderen btw (voorbelasting) € 492 (de afgeronde optelsom van de btw uit
de kasboeking van c en van de inkoopboeking van e).
i. Bestand/Grootboek en Rapporten/Balans
Balanstotaal = € 286.331,30 (kan bij jou een ander bedrag zijn).
j. Bestand/Grootboek en Rapporten/Verlies&winst
Resultaat = € 4599,- verlies
k. Nieuwe mappen in mappenstructuur

(Je mag, als je dat wilt, de mappen ergens anders in de computer opslaan.)
Nieuwe administratie via Bestand/Administraties en Document/Administratie aanmaken.
Kies voor ‘Nieuw boekjaar op basis van huidig boekjaar’.
Invoerscherm nieuwe administratie

l. Balanstotaal = € 281.732,30. Vorig jaar was dat € 286.331,30. Het verschil (€ 4.599,-) is
gelijk aan het verliessaldo. De balanstotalen sluiten dus bij elkaar aan.
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m. Uiteraard te boeken in de ‘middelste’ administratie van Wieringa.

Invoerscherm verkoopboeking

n. Open de nieuwste administratie van Wieringa. Dan Bestand/Administraties en Document/Overnemen/Beginbalans.

De balansen sluiten weer op elkaar aan. Het verlies is gedaald tot € 4.249,- en het eigen
vermogen van de nieuwe administratie is gelijk aan dat van de oude minus het verliessaldo.
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o. Via de stamgegevens van debiteur 13001 (Bestand/Debiteuren, selecteer 13001, dubbelklik of F6). Gebruik envelop linksonder in het scherm en plak in Word.

p. Bestand/Crediteuren. Selecteer crediteur 14005 t/m 14008.
Document/Mailing, optie Etiketten.
Pas op: kies bij Bereik voor ‘Alle’. AccountView maakt dan de etiketten van alle geselecteerde crediteuren.
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Opdrachten hoofdstuk 8
Opdracht 8.1
a/b. Bestand/Grootboek (Alt+b, g), dubbelklik op 851, verander de naam, klik op OK.
c. De artikelen van Wieringa Trainingen (Bestand/Handel/Artikelen)

(De artikelen van de opdrachten 8.5 en 8.6 zijn hier al ingevoerd)
d. De artikelgroepen van Wieringa Trainingen (Bestand/Handel/Meer.../Artikelgroepen)

(De artikelgroepen van de opdrachten 8.3 en 8.4 zijn hier al ingevoerd)
e. Dubbelklik op artikelgroep OVERI, verander de naam, klik op OK.
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Opdracht 8.2
Invoerscherm grootboekrekening 852 (tabblad Algemeen en tabblad Invoer)

Grootboekrekening 853 wordt op exact dezelfde manier aangemaakt.
Opdracht 8.4
Invoerscherm artikelgroep Advisering
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Opdracht 8.6
Invoerschermen artikel Digitraining Telefoneren

Invoerschermen artikel Digitraining Verkoop

Invoerschermen artikel Adviesgesprek

Invoerschermen artikel Advieswerkzaamheden
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Opdracht 8.7
a. Stamgegevens Havelte B.V.

b. NLSTD (Standaardtaalcode)
c. Nee, je kunt de code hier beter weglaten. Omdat er via AccountView gefactureerd wordt,
wordt de juiste btw-code al via het artikel bepaald. Een code bij de debiteur, die afwijkt van
de code bij het artikel, zou die code ten onrechte overschrijven.
d. Zie stamgegevens, tabblad Factuur. Betalingsconditie = 1 Betalingstermijn 21 dagen.
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Opdracht 8.9
Invoerscherm verkoopfactuur Haalboom

Invoerscherm verkoopfactuur De Jong

Invoerscherm verkoopfactuur Seinen
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Opdracht 8.10
Invoerscherm verkoopfactuur

Bij invoer van het aantal zet AccountView zelf de prijs neer. Deze heb je bij de invoer van het
artikel namelijk aangegeven. Maar je kunt dit bedrag dus vervangen door een ander bedrag,
als je dat wilt.
Opdracht 8.11
a. Bestand/Handel/Artikelen, dubbelklik op Digitraining Verkoop, tabblad Verkoop

b. Dit lukt niet, omdat het artikel al een keer bij een boeking is gebruikt.
Als een grootheid al wordt gebruikt in de boekhouding, kun je het niet meer verwijderen.
Dat geldt voor debiteuren, crediteuren, artikelen, grootboekrekeningen, btw-codes, enz.
Je kunt het beste wachten tot het begin van een nieuw boekjaar en dan de administratie
opschonen van overbodige gegevens.
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Opdracht 8.12
Invoerscherm verkoopfactuur

Opdracht 8.16
Definitief maken overige facturen

Zie je de data in het scherm Verkoopfacturen (01-03-2019)? Op de factuur komt echter de
datum die je in het scherm Definitieve facturen invult (31-01-2019). Dat is ook de datum waarop
AccountView de factuur inboekt.
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Opdracht 8.17
a/b/c Dagboekinvoer factuur Haalboom

Een willekeurige factuur. De invoergegevens kloppen precies met de gegevens die je in de
verkoopfactuur hebt gezet (zie opdracht 8.9).
d/e Debiteuren/Openstaande posten

Haalboom is geselecteerd. Bij zijn openstaande posten staat de zojuist geboekte verkoopfactuur (onderaan).
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Opdracht 8.18
Overzicht ‘Gefactureerd’ (gedeeltelijk)

In totaal (zie onderaan de laatste pagina van het overzicht) is € 55.457,30 gefactureerd. Dat is
het totaal van de elf facturen die gefactureerd zijn in periode 1 en die door AccountView automatisch zijn geboekt.
Pas op: jouw totaal kan afwijken, afhankelijk van hoeveel facturen je maakte en van het jaar
waarin je factureerde.
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Opdracht 8.19
Factuur 20..30001

En dit wordt de creditfactuur. Deze gegevens worden automatisch ingevoerd via Document/Verkoopfactuur genereren, keuze creditfactuur en het betreffende factuurnummer.
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Opdracht 8.20
Factuur 20..30007

Zie je dat deze factuur hier met een verkeerde datum is geboekt? Als het goed is, heb jij ‘m
met datum 31-01-2019 geboekt.
En dit wordt de herhalingsfactuur. Deze factuur met een nieuw factuurnummer wordt automatisch ingevoerd via Document/Verkoopfactuur genereren, keuze herhalingsfactuur en het betreffende factuurnummer. Je kiest hier de factuurdatum, die bij de herhalingsfactuur behoort.
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Opdracht 8.21
Kopiefactuur met factuurnummer 20..30003

Klik op de envelop om de factuur als bijlage in een e-mail te versturen.
Nadat je op de envelop klikt, krijg je aan de
rechterkant van de nota de mogelijkheid een
e-mailadres in te voeren en de kopienota als
bijlage te verzenden.
Zie je dat het factuurnummer klopt van de te
verzenden kopiefactuur?
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Opdracht 8.22
c. Het cijfer achter het jaartal is bij de voorlopige factuurnummers een 0 en bij de definitieve
factuurnummers een 3.
Bovendien hoeft het volgnummer (de laatste cijfers van het factuurnummer) niet gelijk te
zijn aan die van de voorlopige factuurnummers. Bij de toewijzing van een definitief volgnummer volgt AccountView een doorlopende, ononderbroken cijferreeks.
Opdracht 8.23
a. Invoerscherm omzetrekening

b. Invoerscherm artikelgroep
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c. Invoerscherm artikel Beamer

c. Invoerscherm artikel Tablet

d. Invoerscherm factuur

e. Voorlopig factuurnummer afhankelijk van eerdere invoer. Hier is het 20..00014, bij jou kunnen de laatste twee cijfers afwijken.
f. Factuurtotaal = € 1.936,-
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g. Op de proeffactuur verandert het getal na het jaartal (dus het vijfde getal) van een 0 in een
3. Het nummer wordt dus 20..30014.
h. Invoerscherm definitieve factuur

Notabedrag = € 1.936,i. Factuurnummer = 20..30014. Bij jou kunnen de laatste twee getallen afwijken.
Het factuurnummer heeft t.o.v. factuurinvoer een ander 5e getal: 3 i.p.v. 5, en de laatste
cijfers (volgnummer) zijn onveranderd, namelijk 14.
Bij factuurinvoer geeft AccountView na het jaartal een nul, bij proeffactuur en definitieve
factuur verandert dan in een ander cijfer (in deze administratie in een 3).
AccountView wijst als laatste cijfers een volgnummer toe. Bij de factuurinvoer was de situatie:
- er waren 13 facturen definitief verwerkt
- er waren 0 voorlopige facturen
De factuurinvoer betrof dus de 14e factuur in de rij, dus volgnummer 14.
Stel dat de situatie was:
- er waren 11 facturen definitief verwerkt
- er waren 2 voorlopige facturen
Bij de proeffactuur was dan het volgnummer 20..30014, maar de definitieve factuur had
factuurnummer 20..30012 gehad. Het was dan immers de 12e definitief verwerkte factuur
geweest (en 2 facturen staan nog steeds onverwerkt bij de voorlopige facturen). Bij de definitieve factuur wordt dus pas het echte factuurnummer bepaald.
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j. De factuur staat geboekt in 400 Verkoopboek (Bestand/Dagboekbladzijden).
Ook staat het factuurbedrag bij de openstaande posten van de debiteur (Bestand/Debiteuren en Zoeken/Openstaande posten.
De factuur is dus verwerkt, en ook de debiteurenadministratie is door AccountView bijgewerkt.
k. Invoerscherm ‘Gefactureerd’

Als je alle opdrachten van dit hoofdstuk hebt gemaakt, staan er drie facturen van Boerkamp
bij ‘Gefactureerd’ (alleen de facturen van het boekjaar worden getoond), met een totale
factuurwaarde van € 15.064,50.
l. Kopiefactuur via Bestand/Debiteuren en Zoeken/Kopiedocumenten, of via
Bestand/Handel/Verkoopfacturen en Zoeken/Kopiedocumenten.
Je kunt de pdf van de factuur printen of als bijlage in een e-mail meesturen.
m. Herhalingsfactuur via Bestand/Handel/Verkoopfacturen en Document / Verkoopfactuur genereren. Kies de optie ‘Herhalingsfactuur’.
n. Creditfactuur via Bestand/Handel/Verkoopfacturen en Document/Verkoopfactuur genereren. Kies de optie ‘Creditfactuur’.
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