Budgetteren
Dit document beschrijft hoe je budgetten kunt opstellen en volgen.
Om jouw uitgaven te controleren en te beperken kun je budgetten opstellen voor jouw rubrieken.
Stel dat je maximaal 100 euro per maand wilt uitgeven aan persoonlijke verzorging. In CashFlow
stel je voor deze rubriek dan een budget in van 100 euro. Vervolgens kun je door middel van een
grafisch overzicht nagaan hoeveel je op een bepaald moment nog kunt besteden aan producten
binnen deze categorie. Zodoende kun je voorkomen dat jouw uitgaven uit de hand lopen.

LET OP! De functionaliteiten beschreven in deze handleiding zijn alleen beschikbaar wanneer je
een abonnement hebt op CashFlow Complete.

1. Budget opstellen
1. Klik in het menu op “Instellingen” en vervolgens op “Budgetten”, er wordt een lijst met
rubrieken getoond.

2. Het boekjaar waarvoor je het budget wilt bekijken en aanpassen kun je veranderen door te
klikken op de witte balk. Er verschijnt een keuze menu waaruit je een keuze kunt maken.
Door middel van de knop [Uitgaven|Inkomsten] kan gekozen worden om de inkomstenrubrieken of uitgaven-rubrieken te tonen. De [Jaar|Maand] knop kan gebruikt worden om
te wisselen tussen de maand- en de jaarbudgetten.

3. Om een budget op te stellen selecteer je een bepaalde rubriek. Klik vervolgens op
“Jaarbudget” of “Maandbudget”. Zie de vorige stap om te wisselen tussen de maand- en
jaarbudgetten. Voer een bedrag in dat je als budget wilt instellen. Klik vervolgens op
[Opslaan] of [Opslaan en volgende] om direct een volgende rubriek te budgetteren.
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4. Als je op [Opslaan] hebt geklikt, dan kun je het volgende budget opstellen door een nieuwe
rubriek te selecteren in de lijst.

2. Budget volgen
In hoeverre voldaan is aan de budgetten wordt getoond in de lijst met rubrieken en in het
kader ‘Budget details’. In de lijst toont de meest rechtse kolom het opgestelde budget voor
het geselecteerde boekjaar. De overige twee kolommen geven de werkelijke uitgaven weer
voor het geselecteerde boekjaar en het jaar daarvoor.

In het ‘Budget details’ kader wordt het percentage getoond van de werkelijke uitgaven ten
opzichte van het opgestelde budget en wordt voor elke maand in een staafdiagram het
budget en de uitgaven getoond. Selecteer een rubriek om daarvan de details te tonen.
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3. Overzicht Budgetten
1. Klik in het menu op “Overzichten”, klik vervolgens in het submenu op “Budgetten”.

2. Een staafgrafiek toont voor elke maand in hoeverre je binnen het budget bent gebleven.
De groene balken geven het resterende budget aan, de blauwe de hoeveelheid geld dat
binnen het budget is gebleven en de bruine geven het bedrag weer dat overschreden is.
Bovenin staan een aantal opties om dit overzicht aan te passen.
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3. Klik boven de grafiek op [Per maand|Per Rubriek] om te wisselen tussen een overzicht per
maand of per rubriek.

4. Klik boven de grafiek op [Uitgaven|Inkomsten] om te wisselen tussen uitgaven of
inkomsten.

5. Met de zoek balk kun je een periode selecteren door te klikken op “Dit jaar”.

6. Klik recht op een weergave-icoontje om het overzicht aan te passen aan een andere
weergave. Je kunt kiezen tussen een lijst en een staafgrafiek.

7. De transacties die behoren tot een bepaalde maand of rubriek worden weergegeven, als er
geklikt wordt op een staaf van een maand of een rubriek in de grafiek.
Vervolgens wordt er een lijst getoond van de transacties die behoren tot de aangeklikte
maand of rubriek. De rubrieken van de transacties kunnen aangepast worden door te
klikken op de betreffende rubriek.

Door linksboven in het kruimelspoor op “Per maand” te klikken, kun je terugkeren naar het
grafische overzicht voor alle maanden.

