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BOEKHOUDEN
voor de ondernemer
Boekhouden kun je heel eenvoudig zelf doen. Uiteraard zijn er zaken waar
de juiste expertise voor nodig is, maar het boeken van bonnen is basis.
Waarom zou je dit zelf doen? Met Fleximaal heb je meteen overzicht!
Je weet wat er al betaald is, je weet wat je nog moet betalen, en je hebt
inzicht in de verhouding van de kosten tot de inkomsten. Je weet dus
direct of je wat overhoud.
De Fleximaal App heeft het boekhoud proces inzichtelijk gemaakt voor
iedereen. Wil je weten hoe dat zit?

RGS

(Gestandaardiseerde grootboek rekening)

Je betalingen verlopen doorgaans via de bank. De bankafschriften vertellen een verhaal over je bedrijf van 01-01 van het jaar, tot en met 31-12 van
het jaar. Voor iedere verandering op de bank zal een verklaring zijn. Er is
geld afgegaan want er is iets betaald, er is geld bijgekomen want er is iets
gestort. Van al die veranderingen - de bank noemt dat mutaties - zullen
documenten zijn. Een factuur is een mooi voorbeeld, maar ook een
onkostenvergoeding of een kasboek kan de bron zijn.
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Voor iedere regel op je bankafschrift zal dus een bewijsje zijn. Dat bewijsje
moet je aan een bankregel koppelen. Daarmee zeg je eigenlijk, dit bedrag is
veranderd, om deze reden. Omdat de bankafschriften je verhaal vertellen,
kan je dus eenvoudig zelf boekhouden als je gewoon alle regels verantwoord met een factuur of bon. In Fleximaal kun je facturen en bonnen
(documenten) aanmaken of inscannen. We hebben het inkomen en uitgaan
van documenten opgevat als een postvakje. Als je een factuur van een
leverancier krijgt komt dat in ‘factuur in’. Als je een factuur aan jou klant
stuurt, dan gaat die in ‘factuur uit’.
Je accountant gebruikt andere termen. Die noemt dit debiteuren en
crediteuren. Heel lastig om al dat jargon uit elkaar te houden, dus
eenvoudig gezegd:

OB / BTW

Debiteuren zijn jouw afnemers. Van hen moet jij later nog geld ontvangen.
Crediteuren zijn jouw leveranciers. Aan hen moet je later nog geld betalen.

Kies je voor een bijgeschreven bedrag (+) dan weet de Fleximaal app dat het
inkomsten zijn. Je hebt dan alleen nog de keuze uit de redenen waarom een
bedrag bijgeschreven kan zijn. Andersom kunnen betalingen aan leveranciers ook gescheiden worden. De Fleximaal app weet bij een afgeschreven
bedrag (-) dat het kosten zijn. Je hoeft alleen nog maar aan te geven wat
voor soort kosten het zijn. Zijn het kosten die je moet maken voor je
bedrijfsvoering of zijn het kosten omdat je iets inkoopt voor een klant.
Je kiest uit twee keuze vakjes in de app. Maar op de achtergrond wordt je
boekhouding gedaan op basis van een RGS schema. RGS is een
gestandaardiseerde en goedgekeurde grootboekrekening. Weer zo’n lastig
woord waar de accountant je mee om de oren slaat. Maar feitelijk werkt
het indelen van de mutaties op basis van het RGS zoals de postbode de
sortering doet op basis van je postcode. Je postcode 1234AA staat voor
een straat. RGS code “WBedAutPga” staat voor “Prive gebruik auto”. Het
mooie eraan is: je hoeft het allemaal niet te weten! De Fleximaal app regelt
het voor je.
Aan het einde van de boekingen (het koppelen van de bankmutaties aan de
facturen) staat alles netjes op basis van RGS in de accountant tabel. Deze
tabel kan nog worden aangepast door de RGS codes te veranderen. Hiermee verander je niets meer aan de boekingen, maar wel aan de plek in het
schema. Waarom is dat belangrijk? Je kan dan nog bepalen of die laptop
die je hebt gekocht “kosten” zijn, een “investering” of inkoop voor een klant
“voorraad”. Het goed indelen in die vakjes kan je veel geld besparen. Het
kan het verschil zijn of het als inkomen wordt gezien (loonbelasting belast
34-40% te betalen) of dat het kosten zijn (9-21% BTW terugvragen). Even
goed opletten dus in welk vakje het staat.
Vanuit deze sortering kunnen we eenvoudig rapporten genereren in de app.
Deze rapporten zijn op een gestandaardiseerde manier samengesteld.
Dit zijn: BTW aangifte, Balans (Activa & Passiva), winst & verlies,
en proef & saldi balans.
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Om deze spraakverwarringen te voorkomen spreken we over inkomende en
uitgaande facturen, gebaseerd op het postvakje.

via XBRL en audittrail

VERZENDEN NAAR BELASTINGDIENST
via SBR
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Om een regel van je bankafschrift te koppelen aan een factuur, heb je 4
dingen nodig. 1 Je moet de factuur hebben. Als je die netjes aanmaakt via
facturatie in de Fleximaal app, dan staat deze al klaar. 2 Je bank mutaties.
Je kunt de bank mutaties eenvoudig uploaden als bestand. Bij je bank kan
je MT940 of CSV bestanden downloaden. Die kan je in de Fleximaal app
inlezen. Dan heb je twee kolommen, een met facturen en een met mutaties.
Je hoeft alleen nog maar de link te leggen. Is er een bank mutatie van 40
euro van je telefoonabonnement dan zal er ook een factuur van
40 euro zijn. Die klik je beide aan met het vinkje achter de regel. 3 Je moet
weten wie de factuur gestuurd heeft. Daarvoor heeft de Fleximaal app een
contactenbeheer (CRM). Je kiest eenvoudig de klant of leverancier uit het
CRM en koppelt deze met de betaling. 4 Je moet weten met welke reden
deze betaling is uitgevoerd. Met andere woorden; zijn het inkomsten, zijn
het kosten of is het een investering.
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Met één druk op de knop doe je zelf BTW aangifte. En zo ook voor het
maken van je jaarstukken. In handige overzichten kan je allles nog even
controleren, en na akkoord wordt via een wizzard alles aangeleverd aan de
Belastingdienst en Kamer van Koophandel.
Toch nog een beetje ingewikkeld?
Onze helpdesk staat je graag bij.

