9. COMPTABILITAT
9.7. Llibre de Caixa
Aquesta opció només està disponible a partir de la versió 7.89. revissar la versió abans de començar
a treballar en cas de tenir una versió inferior contactar amb info@ossistemes.com per actualitzar.

La finalitat del llibre de caixa és poder entrar FRES de despeses d’una forma pràctica sense tenir
d’entrar les línies d’articles, així els nostres clients podran escollir entre:
A. Entrar des de compres albarans totes les línies d’articles (Control de stock)
B. Entrar des de Llibre de Caixa els imports de compra (Control de despeses)

La primera opció ens permet control de magatzem i articles, control de stock, control de preus
de compra, comparacions de preus entre proveïdors.
La segona permet entrar la FRA de compra introduint el nom del proveïdor i l’import de la
compra, això et donarà un control dels imports de compra.

9.7.1. Conceptes
Manteniment per crear els conceptes, comptes de proveïdors o acredors, en aquest apartat podem optar per
fer entrades individuals i desglossar la informació o englobar proveïdors d’una mateixa categoria.

La tecla F2, ens permet obtindre un llistat dels conceptes donats d’alta des d’aquest apartat, veure la imatge.

9.7.2. Subcategories
Manteniment per crear subcategories, les categories ja venen definides per defecte segons l’actual declaració
d’IRPF, però vam pensar en deixar un apartat de subcategories per aquells clients que volen desglossar més el
llibre de caixa. Quan dones d’alta una subcategoria és obligatori relacionar-la amb una de les categories ja pre
definides. Veure exemple imatge.

9.7.3. Factures de Venda
Aquest apartat contempla la possibilitat de poder generar Factures de venda, independentment de les factures
generades des de l’apartat de Vendes\Albarans de venda\Factures de venda
La utilitat d’aquest apartat és facturar conceptes no relacionats amb la botiga com pot ser una gestió de lloguer
o venda de maquinària de segona mà, treballa amb una sèrie paral·lela a les sèries de venda.
En aquest apartat no facturem articles sinó que treballem amb conceptes, veure exemple en la imatge.

Les factures de venda es poden llistar, enviar per PDF o correu electrònic igual que en el mateix apartat de
vendes Totpes.

Exemple de llistat de factures de venda amb les bases imposables i I.V.A. desglossats i un quadre final de resum amb
tota la informació desglossada per al vostre gestor o gestora.

9.7.4. Factures de Compra
Aquest apartat és el que utilitzareu més ja que permet dues funcions obligatòries:
A. Clients amb Control de stock, possibilitat d’entrar subministraments
B. Clients sense Control de stock, possibilitat d’entrar subministraments + factures de proveïdors
La utilitat d’aquest apartat és doble, per un costat poder entrar les factures de subministraments, fins ara des
de les versions anteriors no es podia i no tenia sentit fer-ho mitjançant l’apartat d’albarans de compra, ja que
aquest apartat comptabilitza stocks. Introduint aquesta informació des d’aquí podrem generar uns albarans
que els nostres gestors podran utilitzar per presentar les nostres liquidacions i IRPF.
En aquest apartat no facturem articles sinó que treballem amb conceptes, veure exemple en la imatge.

Les factures de compra es poden llistar i imprimir.

El llistat ens mostra la informació llesta per enviar al nostre gestor, filtrant el llistat amb diferents opcions:

Visualitzar el Llibre de compres i l’opció imprimir ens mostrarà la informació amb un format ordenat per data
tal com ens demanava la gestoria del Gremi i desglossat per columnes de Categories.

Amb un quadre final amb les corrsponents bases i I.V.A. desglossats.

La nostra recomanació és sempre portar el control de stock i mirar d’obtindre el màxim rendiment del
nostre programa, però per aquells clients que per falta de temps o estructura no es veuen en cor de
portar aquest control de stocks, ara existeix la possibilitat d’introduir la Factura del proveïdor sense
especificar els articles.
Aquesta opció ens permet portar un control de despeses de compra, sabent en tot moment el volum
de compra a cada proveïdor, però no tindrem la quantitat d’articles comprada a cada proveïdor.
Veure imatge.

En aquest exemple introduim una compra a un proveïdor de 1580 euros, 1320 euros al 10% i 250 al 4%, no sabem el
tipus d’articles adquirits però a final de l’exercici fiscal, sabrem amb exactitud el volum de compres realitzat a aquest
proveïdor amb el I.V.A. desglossat.

