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Inquiry Screen

PSA Financials Rapportage
In deze nieuwe versie zijn een drietal extra rapportages opgenomen. Deze overzichten
zijn vanuit het menu Inquiry Screen te benaderen.

Oustanding
Invoices

Debtor Outstanding Invoices en Vendor Outstanding Invoices
Op basis van de ingevoerde datum worden de openstaande posten (facturen) van de
crediteuren en debiteuren getoond. Naast het tonen van de openstaande facturen is het
ook mogellijk alle boekingen van een debiteur of crediteur te tonen. Voor het opvragen
van alle op- en afboeingen dient de vinkbox Show all Invoices te zijn aangevinkt en dient
een specifieke Account te zijn geselecteerd.

Budgetten

Budget versus Actuals
Deze rapportage toont per grootboek per periode de budgetten versus de
daadwerkelijk geboekte bedragen.
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Grootboeken

Grootboek rapportage
Indien het gevraagde boekjaar het tweede lopende boekjaar is, en de periode 0, dan
wordt het beginsaldo van de grootboeken van het type balans berekend in de
rapportage. Deze openingsbalans is het saldo van het eerste boekjaar en wordt als een
separate regel getoond met de datum 01/01 en omschrijving Opening Balance
(calculated previous Year)

Grootboek
budgetten

Budget per Grootboekrekening instellen, verdeeld over de jaarlijkse financiële
boekingsperioden. Grootboekbudgetten kunnen worden onderhouden op
grootboekniveau of op grootboek dimensie niveau.
Op het PSA Financiële instellingenscherm kan worden aangegeven dat budgetten op
dimensie niveau worden onderhouden (sectie accounting, gebruik dimensies in
grootboekbudgetten).
Indien budgetten op grootboekniveau worden onderhouden dan worden alle
grootboeken ingelezen en kan in het grid per grootboek, per periode de waarde
worden ingevoerd. Ook is het mogelijk een jaarbudget op te voeren d.m.v. het
dubbelklikken in de grootboekomschrijving kolom.
Hierna wordt automatisch het budget verdeeld over de perioden.
In het geval van budgetten op dimensie niveau, dan wordt het grootboekschema niet
ingelezen. Middels de toevoegknop (+) wordt het grootboek/dimensie budget
opgevoerd (zie afbeelding hieronder).
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Jaarafsluiting

Jaarafsluiting-en openen nieuw boekjaar met beginbalans
Onder het hoofdmenu PSA Financials, Instellingen is het onderdeel Jaarafsluiting
opgenomen. Voor de gekozen Juridische eenheid en boekjaar zal er een
beginbalansboeking worden aangemaakt voor het
Jaar opvolgend aan het af te sluiten jaar. Per juridische eenheid dient te worden
aangegeven wat het dagboek is dat gebruikt wordt voor het aanmaken van de
beginbalans. Ook dient het eerste en tweede boekjaar bekend te zijn.
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