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Balanta de verificare excel

Bianca Doloresyun. 1, 20161 comentariuDacă sunteți încă de lucru ca un contabil, ar trebui să știți să citiți bilanțul. Soldul lunar reflectă toate lucrările dumneavoastră. Pe baza acestui lucru, trebuie să faceți mai multe verificări pentru a afla orice neconcordanțe. La ce ar trebui să te uiți? Compania și
perioada la care se referă - de obicei, este compilat lunar. Aceste informații pot fi găsite în titlul soldului de verificare. Fiți plin - soldul ar trebui să înceapă cu conturile din clasa 1 și să se încheie cu conturile din clasa 7.3. Pentru a închide conturile de cheltuieli și venituri, conturile din clasele 6 și 7 trebuie
să fie fără sold final4. Să nu avem un sold la 581 transferuri de cont intern care reflectă fluxul de numerar între casă și bancă. Dacă avem un sold de 581, înseamnă că nu toți banii luați/depuși în bancă au fost depuși în casa de marcat sau poate fi o operațiune efectuată în ultima zi a lunii și va apărea în
extrasul de cont pentru luna următoare, dar trebuie verificată. Dacă sunteți în decembrie, această sumă trebuie mutată de la 581 la 5125,5. Soldul final al clasei 2 trebuie verificat în Registrul de bază. Soldul final al debitorului din clasa 2 trebuie să fie egal cu valoarea totală de intrare a mijloacelor fixe din
Registrul de active de bază, iar soldul final al creditului din clasa 2 trebuie să fie egal cu amortizarea totală înregistrată în același registru de active de bază. Dacă acest lucru nu contează, înseamnă că avem erori între notele făcute în cartea generală și ceea ce am înscris în Registrul activelor majore.
Aceste neconcordanțe trebuie corectate. Dacă avem cerințe fixe, registrul mijloacelor fixe nu va fi clasa 2, deoarece acestea nu sunt în registry6. Soldul stocurilor de bunuri sau materii prime ar trebui să corespundă situației stocurilor sau bilanțului stocurilor.7 Dacă avem bunuri și suntem pe TVA, soldul
contului 371 și 24/124 trebuie să corespundă soldului final de 4428.Marfă 24%, iar dacă avem bunuri care au intrat în administrare cu TVA 9%, pâine, de exemplu, sau făină, atunci soldul contului 371 raportând analitic 9/109 ar trebui să corespundă soldului final de 4428.Marfă 9.9 Marfă/109. În cazul în
care acestea nu se conformează, atunci ar trebui să verificăm dacă gestionarea defectuoasă nu este selectată aleatoriu atunci când articolul este în administrare sau atunci când articolul este vândut8. Asigurați-vă că bilanțurile finale cu furnizorii și clienții sunt egale cu listele de furnizori/clienți
neplătiți/neplătiți9. Trebuie să verificăm soldul contului 421, doar salariul va fi asigurat luna viitoare, nu luna aceasta. Nu trebuie să avem două salarii în bilanț, într-un concert în care compania își plătește angajații. Pentru a verifica, soldul contului 421 trebuie să fie un total de cont 641 cheltuieli cu salariile,
contribuțiile reținute de la angajat10. Contribuțiile salariale lunare trebuie efectuate și contribuțiile trebuie verificate. Distribuție: - Analitic creat la 4481 (4481.01 Plăți la bugetul de stat și 4482.02 Plăți la bugetul asigurărilor sociale); Facturile lunare de salarizare trebuie plătite în conformitate cu 4.481
analitic; - la sfârșitul lunii, soldul de 4481 trebuie să fie zero dacă societatea și-a plătit datoriile. Bilanțul bilanțului bilanțului bilanțului bilanțului bilanțului contabil financiar Bilanțul de verificare este un document contabil utilizat pentru a verifica fiabilitatea contabilității și pentru a verifica coerența dintre
contabilitatea sintetică și cea analitică, precum și principalul instrument pe care sunt întocmite situațiile financiare. Soldul verificării conturilor sintetice, precum și soldul auditului conturilor analitice se efectuează cel puțin un an, la sfârșitul exercițiului financiar sau în intervalul de timp al raportării financiare
periodice, în alte perioade prevăzute de regulamente, pentru a acționa și, dacă este necesar. Interpretarea corectă a bilanțului poate cauza întrebări chiar și pentru un profesionist care are multă experiență. Prin urmare, este necesar să avem la îndemână un ghid practic pentru utilizarea eficientă a
informațiilor în balanța de verificare, de exemplu, un document: Verificați soldul de la A la J. Analize, corelații, studii de caz (click aici). Pe 18 mai 2020, F1102 - Check Balance cu versiunea 69 - a fost actualizat pe site-ul ministerului. Descărcați soldul cecului - F1102 actualizat la 18 mai 2020 - Ce este
inclus în soldul verificării și de ce este inclus? Verificarea soldului include, pentru toate conturile unitare, următoarele elemente: simbolul și numele conturilor, în ordinea diagramei de cont aplicabile, soldul inițial sau suma totală de debit și împrumutul pentru luna precedentă, după caz, soldurile curente de
debit și credit, debitul și creditul total, soldurile finale de debit sau de credit. Vezi mai multe informații aici Mai multe detalii Mai multe detalii Sold Check servește pe: - Verificarea înregistrărilor contabile corecte ale operațiunilor; Verificarea coerenței contabilității sintetice și analitice; Evidențele contabile și
de raportare financiară stabilite în conformitate cu legea. Soldul auditului trebuie întocmit cel puțin la sfârșitul exercițiului financiar, în intervalul de timp al raportării financiare, contabilității și la sfârșitul perioadei pentru care entitatea juridică este obligată să întocmească o declarație fiscală privind impozitul
pe venit, în conformitate cu legea. Â  Verificarea include următoarele elemente: - simbolul și numele conturilor; Soldurile inițiale de debit și credit; Debit total și credit pentru luna precedentă, după este necesar; Rulouri curente de debit și credit Totalul operațiunilor de debit și credit, după caz; Totalul
fondurilor de debit și de credit; soldul final de debit sau de credit.   Citește și: Un ghid practic pentru utilizarea eficientă a informațiilor în verificarea bilanțului Verificarea bilanțului de pregătire este de obicei întocmită lunar și, dacă este necesar, pentru a verifica acuratețea înregistrărilor efectuate. Pentru a
echilibra verificarea, trebuie efectuate următoarele lucrări: - toate documentele justificative care înregistrează tranzacțiile economice sunt numărate și înregistrate în ordine cronologică în registru - jurnal; - toate tranzacțiile care merg de la revistă la Registrul Marelui Registru al Cărților (sau cont), adică
dintr-o evidență cronologică într-o evidență sistematică; Valoarea debitului și creditului fiecărui cont deschis în registrul unei cărți mari este rezumată și soldurile finale ale acestora sunt determinate; - Datele din conturile deschise în evidență sistematică (soldurile inițiale, kilometrajul, totalurile, soldurile
finale) sunt transcrise în formă de balanță; - soldul este însumat și va fi verificat chiar și între perechi de coloane, solduri proprii. De asemenea, trebuie verificat dacă numărul total de lansări stabilit în soldul de verificare este egal cu numărul total de lansări din jurnal. Pentru a ilustra modul de echilibrare a
cecului, este prezentat un model, începând cu tranzacțiile economice care trebuie înregistrate în conturi. Bilanțul bilanțului contabil al contabilității financiareEchilibrul de verificare este un document contabil utilizat pentru a verifica fiabilitatea contabilității și pentru a verifica coerența contabilității sintetice și
analitice, precum și principalul instrument pe care sunt pregătite situațiile financiare. Soldul verificării conturilor sintetice, precum și soldul auditului conturilor analitice se efectuează cel puțin un an, la sfârșitul exercițiului financiar sau în intervalul de timp al raportării financiare periodice, în alte perioade
prevăzute de regulamente, pentru a acționa și, dacă este necesar.  Interpretarea corectă a bilanțului poate cauza întrebări chiar și pentru un profesionist care are multă experiență. Prin urmare, este necesar să avem la îndemână un ghid practic pentru utilizarea eficientă a informațiilor în balanța de
verificare, de exemplu, un document: Controlul echilibrului de la A la J. Analize, corelații, studii caz (click AICI). Pe 18 mai 2020, F1102 - Check Balance cu versiunea 69 - a fost actualizat pe site-ul ministerului. Descărcați soldul cecului - F1102 actualizat la 18 mai 2020 Ce este inclus în verificarea
soldului și pentru ceea ce este n.? Verificarea soldului include, pentru toate conturile unitare, următoarele elemente: simbolul și numele conturilor, în ordinea diagramei de cont aplicabile, soldul inițial sau suma totală de debit și împrumutul pentru luna precedentă, după caz, soldurile curente de debit și
credit, debitul și creditul total, soldurile finale de debit sau de credit. Vezi mai multe informații aici Mai multe detalii Mai multe detalii Sold Check servește pe: - Verificarea înregistrărilor contabile corecte ale operațiunilor; Verificarea coerenței contabilității sintetice și analitice; Evidențele contabile și de
raportare financiară stabilite în conformitate cu legea. Soldul auditului trebuie întocmit cel puțin la sfârșitul exercițiului financiar, în intervalul de timp al raportării financiare, contabilității și la sfârșitul perioadei pentru care entitatea juridică este obligată să întocmească o declarație fiscală privind impozitul pe
venit, în conformitate cu legea.   Soldul verificării include următoarele elemente: - simbolul și numele conturilor; Soldurile inițiale de debit și credit; Debit total și credit pentru luna precedentă, după este necesar; Rulouri curente de debit și credit Totalul operațiunilor de debit și credit, după caz; Totalul
fondurilor de debit și de credit; soldul final de debit sau de credit.   Citește și: Un ghid practic pentru utilizarea eficientă a informațiilor în verificarea bilanțului Verificarea bilanțului de pregătire este de obicei întocmită lunar și, dacă este necesar, pentru a verifica acuratețea înregistrărilor efectuate. Pentru a
echilibra verificarea, trebuie efectuate următoarele lucrări: - toate documentele justificative care înregistrează tranzacțiile economice sunt numărate și înregistrate în ordine cronologică în registru - jurnal; - toate tranzacțiile care merg de la revistă la Registrul Marelui Registru al Cărților (sau cont), adică
dintr-o evidență cronologică într-o evidență sistematică; Valoarea debitului și creditului fiecărui cont deschis în registrul unei cărți mari este rezumată și soldurile finale ale acestora sunt determinate; - Datele din conturile deschise în evidență sistematică (soldurile inițiale, kilometrajul, totalurile, soldurile
finale) sunt transcrise în formă de balanță; - soldul este însumat și va fi verificat chiar și între perechi de coloane, solduri proprii. De asemenea, este verificat, egal cu numărul total de vânzări într-o revistă de carte. Pentru a ilustra modul de echilibrare a cecului, este prezentat un model, începând cu
tranzacțiile economice care trebuie înregistrate în conturi. Contabilitate. balanta de verificare excel download. balanta de verificare completata in excel. balanta de verificare model excel md. balanta de verificare 2018 excel
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