Deel 2c: Voorwoord

Praktijkoefeningen – Algemeen

Zelfstudie boekhouding
voor kleinere KMO's en zelfstandigen
Deel 2c: de praktijkoefeningen
(zie Deel 2d voor de oplossingen)

Deze cursus wordt u GRATIS aangeboden door CIRO Bvba, Beukendreef 15, 9080 Lochristi.
Deze cursus is bestemd voor educatieve doeleinden, heeft niet de pretentie voortdurend actueel te zijn of gehouden te
worden en kan dus achterlopen op de wettelijke ontwikkelingen.
Niets uit deze uitgave mag op enigerlei wijze vermenigvuldigd worden zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming
van CIRO Bvba tenzij de vermenigvuldiging geschiedt voor niet-commerciële onderwijsdoeleinden of zelfstudie en het om
een …
… ongewijzigde volledige kopie er van gaat in PDF-formaat
… ongewijzigde, volledige afdruk (alle bladzijden) op papier gaat
… onvolledige afdruk (één of meerdere bladzijden) gaat mits duidelijke vermelding van de houder van de auteursrechten,
CIRO Bvba, voornoemd, en de beperkende voorwaarden waaronder vermenigvuldiging is toegestaan.
Op geen enkele wijze mag enig rechts- of natuurlijk persoon enig financiëel voordeel behalen uit dit vrijelijke ter
beschikking stellen van deze cursus en/of anderen verhinderen vrijelijk gebruik te maken van deze cursus.
Meer informatie, de laatste versie hiervan en de gratis versie van de WINexpert+ Boekhouding om met deze cursus te
gebruiken vindt u op de website www.ciro.be.
Wettelijk depotnummer: D/2005/3823/7

Boekhoud zelf (of probeer het) met de volledig functionele WINexpert+ Boekhouding, GRATIS
(en zonder u te moeten registreren) tot 5.000 boekingen per jaar. Bezoek www.ciro.be.
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Voorwoord:
De administratieve verplichtingen van ondernemingen (vennootschappen, maar ook zelfstandigen) nemen
nog steeds gestadig toe. De boekhouding heeft een belangrijk aandeel in die administratieve verplichtingen.
De Staat ziet er ook nauwlettend op toe, dat deze boekhouding nauwgezet bijgehouden wordt.
Kleinere KMO's en zelfstandigen doen dan ook vaak beroep op een externe boekhouder of accountant.
Die externe boekhouders en accountants krijgen eveneens te maken met die toenemende administratieve
verplichtingen. Hun strenger wordende beroepsnormen en de verplichte bijscholing verhogen de kwaliteit van
hun dienstverlening
De keerzijde van de medaille is, dat het aantal zelfstandige boekhouders en accountants jaar na jaar afneemt.
Kleine ondernemingen en zelfstandigen ondervinden toenemende moeilijkheden er een te vinden, die nog de
tijd heeft er een volledig dossier bij te nemen.
Deze cursus heeft de bedoeling de kleinere KMO en de zelfstandige te helpen de boekhouding zelf te voeren
voor de dagdagelijkse verrichtingen. Zonder boekhouder of accountant de volledige boekhouding voeren is
wellicht te hoog gegrepen; diens kennis, ervaring en inzicht is onontbeerlijk.
Echter, de dagdagelijkse boekingen zijn niet moeilijk en kunnen door de KMO of de zelfstandige zelf gedaan
worden.
Een stuk van de boekhouding is 'uitpluiswerk', wat de KMO of zelfstandige sneller kan doen dan een externe
boekhouder. Denk maar aan uitgeschreven of ontvangen cheques, naamsverwarring tussen de gefactureerde
klant en de persoon, die betaalt, enzovoorts.
Als een externe boekhouder / accountant toezicht houdt op de boekhouding en de nodige adviezen verstrekt,
kan de KMO / zelfstandige gerust zelf aan de slag. Vooral met een boekhoudprogramma als de WINexpert+
(zie deel 2: De Praktijk). Daarmee kunt u eventueel foutief gebleken boekingen simpelweg doorstrepen, de
(enige) wettelijk toegelaten vorm van corrigeren. Daarna typt u ze opnieuw (maar nu juist) in. Er zijn dus geen
ingewikkelde correctieboekingen nodig.
Een boekhouddossier geeft u ook eenvoudig door aan uw externe boekhouder / accountant. Eén standaard
diskette volstaat, sneller kan het middels e-mail. Hij hoeft niet eens zelf over de WINexpert+ beschikken, maar
kan en mag een kopie van de uwe gebruiken om het nodige nazicht te doen.
Deel 1, de theorie, is bestemd voor wie niet of nauwelijks kennis heeft gemaakt met boekhouden of voor wie
het al weer een poosje geleden is en de theorie wil opfrissen. Is het allemaal wat te theoretisch voor u, stap
dan over op deel 2.
Deel 2, de praktijk, is bestemd voor wie noties heeft van boekhouden, de basiskennis heeft. Het gaat hier om
tal van oefeningen (met de antwoorden), theoretische en praktisch.
Deel 3, de voorbeeldboekingen, is een naslagwerk, vooral bestemd om de praktijkkennis op te frissen van de
minder frequent voorkomende boekingen.
In Deel 4 vindt u …
… het Minimum Algemeen Rekeningenstelsel, zoals deze in de Koninklijke Besluiten is bepaald
… een uitgewerkt praktisch voorbeeld als Minimum Genormaliseerd Rekeningenstelsel voor de kleinere KMO.
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Deel 1c: Practisch gezien
§ 1. Gratis versie van de WINexpert+ Boekhouding:
Dit zelfstudieboek gebruikt de WINexpert+ Boekhouding om de oefeningen te maken
Van de WINexpert+ Boekhouding staat een gratis te gebruiken Evaluatieversie tot uw beschikking op de
website www.ciro.be. Deze versie beschikt over vrijwel alle mogelijkheden van de te betalen gebruikersversie,
maar is (bewust) beperkt in de hoeveelheid gegevens, die u er mee kunt verwerken.

Aantal ...

Evaluatieversie
(per dossier)

Gebruikersversie
(per dossier)

Klantenfiches

50

9.999

Leveranciersfiches

50

9.999

Grootboekrekeningen

50

1.500

Boekingsregels

1.000

99.999.999

Aantal dossiers

5

995

Dit zelfstudieboek houdt rekening met deze limieten, zodat u alle oefeningen met de gratis Evaluatieversie
kunt maken; u houdt nog twee / derden van de ingeprogrammeerde limieten over voor eigen oefeningen
naast deze uit dit zelfstudieboek. Daarnaast kunt u in de andere dossiers andere oefeningen maken (of uw
eigen professionele boekhouding bijhouden).
De Evaluatieversie is steeds één kalenderjaar bruikbaar. Tegen ieder jaareinde kunt u de versie voor het
volgend kalenderjaar downloaden. Iedere nieuwe versie gaat steeds verder met uw ingetypte gegevens,
zodat u kunt doorgaan zonder opnieuw te moeten beginnen.
Ook tussentijds kunt u nieuwe versies van de gratis Evaluatieversie downloaden; deze volgen de
uitbreidingen en toevoegingen van de te betalen gebruikersversie op de voet.
Als u de Evaluatieversie download, zet u deze best op uw bureelblad (desktop) van uw computer. Dubbelklik
1
er op en de WINexpert+ start meteen de installatie . U hoeft verder niets te doen, gewoon de aftelklok van 20
seconden te wachten tot de automatische installatie het werk voor u doet.
Wilt u meer weten over het installeren van de WINexpert+? Lees dan 01. BEGIN van het leerboek, eveneens
op de website www.ciro.be.

1

De WINexpert+ is een door en door Windows-programma; u kunt het dan ook makkelijk weer van uw computer weghalen. In het Start-menu vindt u in het programma-menu het menu van de WINexpert+, daarbinnen de optie VERWIJDER DE
WINEXPERT+ EVALUATIEVERSIE.
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§ 2. De praktijkoefeningen:
De praktijkoefeningen gaan uit van documenten, zoals u die in de praktijk zult ontvangen en zelf zult maken.
Daarom zijn voor deze oefeningen documenten gekozen, die educatieve waarde hebben voor de praktijk van
een onderneming.
De oefeningen van Deel 2c kunt u maken vanaf verschillende stadia. U kunt beginnen vanaf nul, een leeg
dossier (maar wel reeds voorzien van de passende parameters), vanaf de fiches voor klanten, leveranciers en
grootboekrekeningen, vanaf het aankoopdagboek, vanaf het verkoopdagboek en vanaf het diversen dagboek.
Ook kunt u meteen het laatste stadium zien om van daaruit afdrukken te maken en gegevens te raadplegen.
U kunt zo'n stadium bereiken door de passende veiligheidskopie in te lezen. Daarvoor …
1) … gaat u naar het dossier van uw keuze in de WINexpêrt+ Boekhouding
2) … aanvaardt u simpelweg de standaard parameters, die hij u voorstelt
3) … kiest u in het menu OVERIGEN voor VEILIGHEIDSKOPIE
4) … stipt u de optie LEES VEILIGHEIDSKOPIE aan
5) … klikt u op de standaard voorgestelde disk één van onderstaande veiligheidskopiën aan
6) … drukt u op de knop VEILIGHEIDSKOPIE INLEZEN

Veiligheidskopie

Fiches klanten,
leveranciers en
grootboekrekeningen

Boekingen
aankoopdagboek

Boekingen
verkoopdagboek

Boekingen
diversen
dagboek

Boekingen
financiëel
dagboek

0000105.006.Cab

Nog te maken

Nog te doen

Nog te doen

Nog te doen

Nog te doen

0000105.007.Cab

Aanwezig

Nog te doen

Nog te doen

Nog te doen

Nog te doen

0000105.008.Cab

Aanwezig

Aanwezig

Nog te doen

Nog te doen

Nog te doen

0000105.009.Cab

Aanwezig

Aanwezig

Aanwezig

Nog te doen

Nog te doen

0000105.010.Cab

Aanwezig

Aanwezig

Aanwezig

Aanwezig

Nog te doen

0000105.011.Cab

Aanwezig

Aanwezig

Aanwezig

Aanwezig

Aanwezig

Figuur Deel 2c: vw.1

Opmerking: Vanaf 15-04-2005 bevat de Evaluatieversie (en schoolversie) van de WINexpert+ Boekhouding
standaard deze veiligheidskopiën, niet eerder. Om hiervan gebruik te kunnen maken moet u dus deze versie
downloaden na 15-04-2005, anders verschijnen ze niet.
De nummers 6 t/m 11 verschijnen vanaf de
Evaluatie- (of School-)versie 15-04-2005

Stap 4: stip deze optie aan

Stap 5: klik gewenst nummer aan

Stap 6: druk op deze knop

Figuur Deel 2c: vw.2
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De oefeningen van het aankoopdagboek en van het verkoopdagboek kunt u desgewenst zonder computer
oplossen. Onder de oefening staat een leeg rooster waarin u het nummer van de rekening, de omschrijving
en het bedrag debet dan wel credit kunt inschrijven.
In Deel 2d vindt u naast de oorspronkelijke oefening ook de oplossing, met in verschillende schermpjes het
overzicht hoe die oplossing in de WINexpert+ Boekhouding op uw computer te krijgen.
Tip: ook tijdens het uitwerken van de oefeningen kunt u makkelijk een kopie maken van uw gegevens, zoals
u die laatst geregistreerd heeft (met de knop REGISTREREN).

Om een kopie te maken van alle gegevens, zoals
die geregistreerd zijn (met de knop REGISTREREN),
dus niet van de gegevens die nog op uw scherm
staan, maar die nog niet geregistreerd zijn

Figuur Deel 2c: vw.3

Maak tot 3 verschillende kopiën om achteraf
terug te kunnen vallen op 3 verschillende
toestanden van uw gegevens
Kies welke kopie u wilt gebruiken om
een vorige toestand te herstellen

Figuur Deel 2c: vw.3
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Als u zo'n werkkopie maakt (knop MAKEN ALS KOPIE …) alvorens een boeking uit te voeren, dan kunt u bij een
gemaakte vergissing makkelijk terugkeren naar de vorige toestand door die werkkopie weer te gebruiken om
de oefening opnieuw te doen.
Deze kopie wordt op uw computer zelf gemaakt, u heeft dus geen diskette nodig. U kunt tot drie verschillende
werkkopiën maken (bij voorkeur van drie verschillende stadia van uw oefeningen) alvorens een van die drie te
overschrijven voor de volgende werkkopie.
U kunt natuurlijk ook een veiligheidskopie maken (bij voorbeeld op diskette) of de ingebouwde (en wettelijk
toegestane) correctiemogelijkheid gebruiken, de geregistreerde boeking opnieuw oproepen (met de knop
DOORHALEN EN HERBOEKEN), de boeking omvormen zoals die had moeten zijn en opnieuw registreren. De
WINexpert+ zal dan nagaan wat u gewijzigd heeft en als dat wettelijk verplicht is, zal hij (uitsluitend in het
dagboek) een doorstreept lijntje toevoegen met de vorige toestand van de boeking.

Tip: maak een afdruk van de volgende drie bladzijden. Dan heeft u een overzicht bij de hand
van klanten, leveranciers en grootboekrekeningen.
Natuurlijk kent de WINexpert+ een snelle en gemakkelijke manier om die op te zoeken aan
zelfs een willekeurig deel van de naam / omschrijving (ook op adres, woonplaats, enz).
Om die zoekfunctie te gebruiken typt u gewoon een deel van de naam of de omschrijving in,
in plaats van het nummer van die klant, leverancier of grootboekrekening.
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§ 3. Bij deze oefeningen gebruikt u de volgende klantenfiches …

Nr

Naam

Adres

Postcode

Plaats

Btw-nummer

Vervaldag

1

Restaurant Rode
Raap

Burgemeester
Vermeulenlaan 84

2000

Antwerpen

BE 714 232 477

Contant

2

Restaurant Griekse
Hoed

Verfaillelaan 1 A

1000

Brussel

BE 711 434 820

Contant

3

Café De Matige
Drinker BVBA

Henri Dunantlaan 25

9000

Gent

BE 446 629 966

1 week

4

Sunny Dakwerken
BV

Hazenberg 134

4815 WE

Breda
(Nederland)

NL
007840214B01

Contant

10

Hansens, Jacob

Burgemeester
Vermeulenstraat 90 a

9000

Gent

Einde maand +
30 dgn

11

Beirens, An

Graslei 34

9000

Gent

Einde maand +
30 dgn

12

Papiermolen NV

Vermoutstraat 12 bus 2

2000

Antwerpen

13

Verplaetsen BVBA

Borglaan 189

1030

Brussel
(Schaarbeek)

Einde maand +
30 dgn

14

Cyriel Buysse

Bosdreef 157

9000

Gent

Einde maand +
30 dgn

15

Café De Goede
Hoop

Grasplein 14

9000

Gent

Contant

16

D en V Bvba

Acaliastraat 158

9940

Evergem

Contant

17

Restaurant Het
Hoekske

Vlaanderenstraat 17

9000

Gent

Contant

30

Van Houten

Dendermondsesteenweg
55 a

9000

Gent

Geen

Contant

31

De Dender

Vermontstraat 82 / 1

9000

Gent

Geen

Contant

32

Johan
Winckelghem

Duifstraat 14

2300

Turnhout

Geen

1 week

Contant

Figuur Deel 2c: vw.4
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§ 4. Bij deze oefeningen gebruikt u de volgende leveranciersfiches ...
Nr

Naam

Adres

Post

Plaats

Ondernemingsnr

Banknummer

Vervaldag

1

Eigenhardt NV

Meulestestraat
147-151

9000

Gent

BTW BE 0424.569

733-2211600-30

Einde
maand

2

Wambuis Bvba

Bosbessenlaan
16

9000

Gent

BTW BE 0407.184

734-1061468-06

14 dagen

3

Belgacom

8 dagen

4

Ikea

Contant

5

Makro

Contant

6

Electrabel / IMWV

1 week

7

Meester G.
Verhaeghen

Einde
maand +
30 dgn

8

Verzekeringen De
Koninck

Einde
maand +
30 dgn

9

Lodewyck Winckel

Contant

10

Schilderwerken
Joffels

Einde
maand

11

Wilfried
Gartenheimer GMBH

Einde
maand

12

Sociaal Secretariaat
SocSec

Einde
maand

13

PK-leasing

Einde
maand

14

Ministerie van
Financiën

1 maand

15

Dieselwerken Van
den Broucke

Einde
maand +
30 dgn

16

Het Kruispunt
(Texaco)

Einde
maand

17

Bloemenpaleis

Einde
maand

21

Belgacom NV

Contant

22

Lemmings NV

Einde
maand

23

Gemeente Gent

Einde
maand +
30 dgn

24

Base NV

Einde
maand +
30 dgn

25

Zoersel, Frederic

Einde
maand +
30 dgn
Figuur Deel 2c: vw.5
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550.100

ING

570.100

Kas

Rek.nr.

Rekeningomschrijving

580.000

Fondsoverdrachten

140.000

Overgedragen winst

601.000

Aankoop tuinmeubelen

172.000

Leasingschulden

601.100

Verzorgende producten

173.000

Bank+kredietinstelling

602.000

Materialen

221.000

Gebouwen

608.000

Ontvangen kortingen

221.009

AFS Gebouwen

610.000

Huur gebouwen

232.000

Uitrusting

611.000

Onderhoud gebouwen

232.009

AFS uitrusting

611.200

Onderhoud P-wagens AFTR%

240.100

Meubilair

611.201

Onder P-wagen Astra AFTR%

240.109

AFS Meubilair

612.100

Water

241.000

Personenwagens

612.200

Elektriciteit/gas/olie

241.009

AFS Personenwagens

612.310

Brandstof bedrijfswagens

242.000

Bedrijfswagens

613.100

Erelonen

242.009

AFS Bedrijfswagens

613.500

Kost sociaal secretariaat

252.440

Leasing bedrijfswagens

614.000

Kantoorbenodigdheden

252.449

AFS leasing bedrijfswagns

615.000

Brand/diefstal/inbraak

340.000

Handelsgoederen

616.300

Telefoon/telefax/internet

400.000

Debiteuren

616.400

Postzegels en Taxipost

411.000

Te ontvangen Btw

616.900

Overige vervoerskosten

411.001

Te ontvangen Btw-CRDN's

617.940

VU NT-AFTRKBR autokosten

418.000

TO betaalde waarborgen

619.000

Advertenties en reclame

422.000

Leasing-rest <= 1 jaar

619.300

Onthaalkosten AFTR%

440.000

Crediteuren

620.200

Bezoldiging bedienden

451.000

Te betalen Btw

621.000

Werkgeversbijdragen RSZ

451.001

Te betalen Btw-CRDN's

640.300

Verkeersbelasting AFTR%

451.130

Te betalen btw mc

640.500

Niet aftrekbare Btw

451.140

Te betalen btw EG

650.100

Intresten

453.000

Ingehouden TB bedrijfsVH

650.251

Kosten leasingschulden

454.000

Te betalen RSZ

650.300

Bankkosten met BTW

455.200

TB wedden bedienden

657.001

Betalingskorting (nadeel)

486.000

Zaakvoerder/Privé

701.000

Verkopen tuinmeubelen

488.000

Leeggoed (paletten)

702.000

Verzorgende producten

498.002

L/R BTW-Administratie

703.000

Terras (aanleg+materiaal)

498.005

Restbetaling BTW

704.000

Bijdrage transportkosten

499.000

Wachtrekening

757.001

Betalingskorting (voord.)

Figuur Deel 2c: vw.6

Figuur Deel 2c: vw.7
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1. Oefeningen aankoopdagboek

Raadpleeg het LEERBOEK 02. AANKOOPDAGBOEK voor een gedetailleerde
uitleg en tal van tips hoe technisch om te gaan met de WINexpert+.
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§ 1. Algemeen
Als u handel drijft koopt u goederen aan om door te verkopen, zoals de verkoper van tuinmeubelen in deel 1
van het zelfstudieboek. Als u enkel diensten verleent zoals bijvoorbeeld een grafisch ontwerper, architect,
verzekeringsagent, consultant, heeft u ook aankopen, maar dan (voornamelijk) van kosten, zoals
telefoonabonnement en –gesprekken, papier, inkt- en tonercasettes, postzegels, enzovoorts.

§ 2. Aankoop van goederen en van onkosten
Aankopen van goederen om door te verkopen boekt u op grootboekrekeningen, die met 60 beginnen. Ook
zogenaamde hulpstoffen, die in de goederen verdwijnen boekt u op die 60-rekeningen, zoals bijvoorbeeld lijm,
schroeven en spijkers als u houten tuinmeubelen in elkaar moet zetten alvorens ze door te verkopen. Ook als
u die lijm, die schroeven en die spijkers zelf niet apart doorverkoopt boekt u de aankoop daarvan op
handelsgoederen omdat ze er onderdeel van worden.
Of het om een aankoop van goederen gaat of om een aankoop van kosten hangt niet uitsluitend af van de
aankoop zelf, ook de beroepsactiviteit helpt dat bepalen. De aankoop van papier is voor een dienstverlener
2
een kost, voor een drukker daarentegen een handelsgoed . De aankoop van computers is voor een handelaar
3
of een dienstverlener een investering, terwijl het voor een computerwinkel een handelsgoed is .
Op de aankopen betaalt u BTW aan uw leverancier, net zoals uw klanten BTW moeten betalen aan u.

§ 3. Inboekhulp
U weet nog uit Deel 1: Hoofdstuk 2.§15, dat boekhouden eigenlijk het beantwoorden van méérkeuze-vragen
is bij ieder document dat u ontvangt of opmaakt en bij iedere bedrijfshandeling met boekhoudkundige
consequenties.
Hierna vindt u een lijstje van vragen als leidraad voor het boeken van de aankopen. Dat lijstje is niet beperkt
tot de aankoop van goederen om door te verkopen, maar bevat ook de aankoop van werkingskosten, zoals
postzegels, papier, verzekering, deurwaarderskosten, enz, facturen van het sociaal secretariaat voor hun
werkingskosten en met opgave van de lonen, bedrijfsvoorheffing, sociale zekerheid, enzovoorts, de
aanslagbiljetten van belastingen (niet zozeer de inkomstenbelasting, maar wel verkeersbelasting, bepaalde
provinciale en gemeentelijke belastingen, enzovoorts) en zelfs te betalen boetes.
Dat lijstje is opgesteld aan de hand van heel wat boekhouddossiers van kleine ondernemingen, met BTW - en
met fiscale consequenties voor ogen. Alle boekhoudkundige elementen omtrent terugkerende aankopen zijn
bekeken op boekhoudkundige relevantie voor het aanleren van boekhouden.
Deze lijst is het resultaat daarvan. De lijst is bedoeld een leidraad te zijn, een inboekhulp om zeker niets
evidents te vergeten als u documenten moet inboeken, waaruit blijkt, dat u moet betalen, de aankopen.
Dat sommige aankopen (zoals gemeentelijke belastingen en boetes) buiten uw wil geschieden en helemaal
niet door u besteld zijn, maakt geen verschil; u krijgt een document, waaruit blijkt, dat u moet betalen. Dat
document heeft daarom een plaats in de boekhouding.
Geen regel zonder uitzonderingen, met een aanslagbiljet van de inkomstenbelasting (voor de
vennootschappen is dat de vennootschapsbelasting) springt u een beetje anders om, maar dat is (doorgaans)
slechts ééns per boekjaar, te weinig frequent om in de leidraad opgenomen te worden.

2

Tenzij hij het aangekochte papier in zijn kantoor gebruikt voor zijn laserprinter, om er offertes, prijslijsten,
briefwisseling enzovoorts mee te voeren.
3
Tenzij hij de aangekochte computer in zijn kantoor gebruikt om er de administratie mee te voeren.
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§ 4. Inboekhulp aankoopdagboek

Schuld

- Hoeveel moet ik mijn leverancier betalen?
- Of is het een creditnota, waardoor ik geld terugkrijg van hem?

Documenttype

- Gaat het om een factuur, die voldoet aan de voorwaarden om BTW af te kunnen
trekken?
- Of is het een creditnota waarbij ik reeds afgetrokken BTW moet terugdraaien?

BTW

- Hoeveel BTW staat er op de factuur, die ik aan de leverancier moet betalen?
- Hoeveel van die BTW mag ik aftrekken van de BTW , die ik zelf moet betalen aan de
Administratie?
- Gaat het om een uitzonderlijke regeling van BTW (bijvoorbeeld BTW -medecontractant,
BTW -op aankopen binnen de EU)?

Financiële
korting

- Hoeveel bedraagt de korting voor contante betaling als ik tijdig betaal?
- Of, gaat het om een kredietbeperkingstoeslag als ik te laat betaal?

Wat is er
aangekocht?
(voorwerp van
de factuur)

- Gaat het om de aanschaf (niet leasing) van investeringen, zoals bureaumeubelen,
GSM, computer, fax, enzovoorts, te boeken op 2-rekeningen?
- Gaat het om de aankopen van handelsgoederen en van hulpstoffen om op de 60rekeningen te boeken?
- Hoeveel bedragen de kosten, die rechtstreeks verbonden zijn aan die aankoop van
handelsgoederen en van hulpstoffen (zoals transportkosten, transportkosten,
verzekeringskosten van transport, enzovoorts) en die ik daarom ook op de 60rekeningen boek in plaats van op de 61-rekeningen?
- Zijn het aankopen van werkingskosten (zoals bureelmateriaal, telefoonkosten, postzegels, verzekeringen, advertenties enzovoorts) om op de 61-rekeningen te boeken?
- Gaat het om een factuur van een sociaal secretariaat met naast de werkingskosten
van het secretariaat (61-rekeningen) ook een opgave van de wedden, belastingen en
sociale zekerheid, te boeken op de 62-rekeningen?
- Betreft het een aanslagbiljet van belastingen, aftrekbaar (640-rekeningen) of nietaftrekbaar (verworpen uitgaven op de 617.91-rekeningen)
- Betreft het een boete, aftrekbaar (644-rekeningen) of niet-aftrekbaar (verworpen
uitgaven op de 617.92-rekeningen)
- Betreft het een kostenstaat van bank of andere financiële instellingen met
werkingskosten (61-rekeningen) en intresten (65-rekeningen)?

Waarborgen
(leeggoed)

- Hoeveel bedragen de waarborgen van verpakkingsmateriaal (leeggoed), die ik
terugbetaald krijg als ik de verpakking teruggeef en daarom nu op de 418-rekeningen
boek?
- Geef ik zelf leeggoed terug en zo ja, is deze verrekend?

Aftrekbaarheid
van die
werkingskosten

Behoren de eventuele werkingskosten (61-rekeningen) tot de speciale kosten, waarvan
een deel niet-aftrekbaar is en dat niet-aftrekbare deel dus als verworpen uigaven
(617.9-rekeningen) geboekt moet worden, zoals autokosten van personenwagens,
restaurantkosten, enzovoorts?

Commerciële
korting

Hoeveel bedraagt de commerciële korting op de aankopen om in mindering te brengen
op de 60- (handelsgoederen en hulpstoffen) of 61-rekeningen (werkingskosten) of 2rekeningen (investeringen)?

Fiches 281.50

Gaat het niet om een factuur, maar om een ereloonnota voor werkingskosten (613.11rekeningen, erelonen advocaten, notarissen, enzovoorts) waarvoor ik aan het einde van
het jaar een fiche 281.50 moet opmaken?
Figuur Deel 2c: 1.1
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OEFENING AANKOOPBOEK 1: U krijgt een aankoopfactuur van de firma Eigenhardt NV, die de aangekochte
tuinmeubelen zonder kosten (maar wel op uw risico) bezorgt. Deze meubelen zijn bestemd om door te
verkopen en kosten 1.000,00 euro + 21% BTW .

Figuur Deel 2c: 1.2

De boekingen uit deze aankoopfactuur zijn ...
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Figuur Deel 2c: 1.3
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OEFENING AANKOOPBOEK 2: U krijgt opnieuw een aankoopfactuur van de firma Eigenhardt NV voor een set
tuinmeubelen, bestemd om door te verkopen. Gelet op de beschadiging van het vorige transport (waarvoor u
nota bene zelf verantwoordelijk wordt gesteld) heeft u dat nieuwe transport via uw leverancier laten
verzekeren voor 30,00 euro (die dan ook nog eens de BTW op die verzekering rekent). U mag de factuur tegen
het einde van de maand betalen.

Figuur Deel 2c: 1.4

De boekingen uit deze aankoopfactuur zijn ...
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Figuur Deel 2c: 1.5
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OEFENING AANKOOPBOEK 3: Een aankoopfactuur van de firma Eigenhardt NV. Deze meubelen zijn bestemd
om door te verkopen en deze keer heeft u besloten ze zelf af te halen tegen een bedongen afhaalkorting van
5% (en verwonderlijk, u krijgt die nog ook). U mag de factuur tegen het einde van de maand betalen.

Figuur Deel 2c: 1.6

De boekingen uit deze aankoopfactuur zijn ...
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Figuur Deel 2c: 1.7
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OEFENING AANKOOPBOEK 4: Een aankoopfactuur van de firma Eigenhardt NV, voor meubelen, bestemd om
door te verkopen. U heeft die meubelen daar zelf afgehaald tegen 5% afhaalkorting.. U mag de factuur tegen
het einde van de maand betalen, maar als u deze binnen 8 dagen betaalt, mag u 2% korting voor contante
betaling aftrekken. Dat staat niet op de factuur, maar de verkoper schrijft het er met de hand bij voor u, netjes
gevolgd door een handtekening. U rekent eventjes uw voordeel uit en steekt prompt uw betaalkaart in de
aangeboden betaalterminal.

Figuur Deel 2c: 1.8

De boekingen uit deze aankoopfactuur zijn ...
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Figuur Deel 2c: 1.9
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OEFENING AANKOOPBOEK 5: Een aankoopfactuur van de firma Eigenhardt NV voor tuinmeubelen, die u daar
zelf afgehaald heeft. Deze meubelen zijn bestemd om door te verkopen.
U heeft daar ook meteen voor 75,00 euro + 6% BTW voedende natuurlijke houtolie gekocht. De helft van die
olie bestemt u voor eigen gebruik, om de verkochte meubelen zelf in te wrijven, zodat ze mooi ogen na uw
levering aan uw klant en de andere helft van die olie bestemt u voor doorverkoop.
Ook deze keer krijgt u een afhaalkorting van 5%, maar uitsluitend op de tuinmeubelen en niet op de olie. U
mag de factuur tegen het einde van de maand betalen, maar als u binnen de week zult betalen (dus, ten
laatste op 21-01-05), mag u ook nog eens 2% korting voor contante betaling aftrekken, dat staat netjes op uw
factuur en de berekening van de BTW op die factuur is daarop aangepast.

Korting voor contante betaling is
een financiële korting en daarom
niet onderhevig aan de BTW

Figuur Deel 2c: 1.10
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De boekingen uit deze aankoopfactuur zijn ...
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Figuur Deel 2c: 1.11
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OEFENING AANKOOPBOEK 6: Een aankoopfactuur van de firma Eigenhardt NV, deze keer voor 20
vouwstoelen, per 10 stuks met folie verpakt op een houten palet tegen een waarborgsom (leeggoed) van 18
euro per palet (zie Deel 3:§14). De vouwstoelen zijn bestemd om door te verkopen.
Ook deze keer krijgt u een afhaalkorting van 5%, maar uitsluitend op de vouwstoelen en niet op het leeggoed.
U mag de factuur tegen het einde van de volgende maand betalen, maar als u binnen de week zult betalen,
mag u ook nog eens 2% korting voor contante betaling aftrekken, dat staat netjes op uw factuur en de
berekening van de BTW op die factuur is daarop aangepast.

Figuur Deel 2c: 1.12

De boekingen uit deze aankoopfactuur zijn ...
REKENING

OMSCHRIJVING

DEBET

CREDIT

Figuur Deel 2c: 1.13
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OEFENING AANKOOPBOEK 7: Een aankoopfactuur voor hout om een tuinterras aan te leggen, een terras, dat
uw klant bij u besteld heeft. U krijgt een afhaalkorting van 5% en u geeft 1 palet van de vouwstoelen al terug.
Mits betaling binnen een week in plaats van tegen eind februari mag u 2% aftrekken voor contante betaling.

Figuur Deel 2c: 1.14

De boekingen uit deze aankoopfactuur zijn ...
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Figuur Deel 2c: 1.15
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OEFENING AANKOOPBOEK 8: U bent met uw bestelwagen toch in de buurt van uw leverancier en u geeft het
laatste palet af zonder iets te kopen.

Figuur Deel 2c: 1.16

De boekingen uit deze creditnota zijn ...
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Figuur Deel 2c: 1.7
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OEFENING AANKOOPBOEK 9: Door uw vele aankopen bent u in aanzien gestegen bij uw leverancier en valt u
voortaan in een voor u gunstiger prijslijst als officiële doorverkoper klasse A. Voor de afgelopen maand januari
doet uw leverancier u een stevige geste, door u een fikse korting te geven over al uw aankopen over de
afgelopen maand.

Figuur Deel 2c: 1.18

De boekingen uit deze creditnota zijn ...
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Figuur Deel 2c: 1.19
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OEFENING AANKOOPBOEK 10: In uw winkel heeft u 1 bijkomende radiator laten plaatsen in het kantoortje van
uw winkel, waarin u uw administratie voert (en geen prospecten ontvangt). Dezelfde leverancier zet op die
factuur het onderhoud aan uw CV-ketel in uw woonhuis aan de overzijde van de straat met 1 kantoortje (exslaapkamer), waarvoor u denkt tegenover de Fiscus een beroepsgebruik van 10% van uw totale woning te
kunnen waarmaken. Uw winkel ligt aan de overkant van de straat waarin ook uw woonhuis zich bevindt.

Figuur Deel 2c: 1.20

De boekingen uit deze aankoopfactuur zijn (doorgaans) ...
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Figuur Deel 2c: 1.21
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OEFENING AANKOOPBOEK 11: U ontvangt van Belgacom een telefoonrekening d.d. 19-01-2005 voor uw winkel
ten bedrage van 121 euro (waarin 21% BTW ).
De boekingen uit deze aankoopfactuur zijn ...
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Figuur Deel 2c: 1.22

OEFENING AANKOOPBOEK 12: U ontvangt van Belgacom een telefoonrekening d.d. 19-01-2005 van 121 euro
(waarin 21% BTW ) voor uw thuis, waar u een slaapkamer heeft ingericht als kantoortje. U denkt het tegenover
de Fiscus waar te kunnen maken, dat 30% van deze telefoonkosten bedrijfsmatig is.
De boekingen uit deze aankoopfactuur zijn ...
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Figuur Deel 2c: 1.23

OEFENING AANKOOPBOEK 13: U bent op 22-01-2005 bij Ikea voor eigen gebruik (dus niet doorverkoop) in uw
winkel een bureau met bijpassende stoel gaan halen voor 484 euro (waarin 21% BTW ), waarvoor u bij de
klantenservice een factuur heeft gevraagd en gekregen.
De boekingen uit deze aankoopfactuur zijn ...
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Figuur Deel 2c: 1.24
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OEFENING AANKOOPBOEK 14: In de Makro heeft u op 15-01-2005 bureaubenodigdheden gehaald, papier,
enveloppen, pennen, een inktcassette voor uw printer, enzovoorts, voor een totaalbedrag van 300 euro,
daarnaast een schitterende stropdas van 30 euro, zodat u voortaan sjiek voor uw klanten verschijnt. Op deze
330 euro betaalt u 21% BTW , dus een totaal van 399,30 euro.
De boekingen uit deze aankoopfactuur zijn ...
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Figuur Deel 2c: 1.25

OEFENING AANKOOPBOEK 15: U ontvangt een factuur d.d. 15-01-2005 van Electrabel / IMWV voor uw winkel
voor een totaalbedrag van 373,60 euro, waarvan 63,60 BTW , 300 euro electriciteit (waarop 21% BTW ) en 10
euro water (waarop 6% BTW ).
De boekingen uit deze aankoopfactuur zijn ...

REKENING

OMSCHRIJVING

DEBET

CREDIT

Figuur Deel 2c: 1.26

OEFENING AANKOOPBOEK 16: U ontvangt een factuur d.d. 15-01-2005 van Electrabel / IMWV voor uw
woonhuis met als kantoor ingerichte ex-slaapkamer, 150 euro electriciteit + 21% BTW en 25 euro water + 6%
BTW , geen afrekening maar het vaste maandelijks te betalen voorschot. Voor de electriciteit denkt u 10%
beroepsmatig gebruik te kunnen waarmaken, voor water 5%.
De boekingen uit deze aankoopfactuur zijn ...
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Figuur Deel 2c: 1.27
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OEFENING AANKOOPBOEK 17: U ontvangt een ereloonnota d.d. 13-01-2005 voor 200 euro van uw advocaat,
Meester G. Verhaeghen, voor het nalezen en verbeteren van uw verkoopvoorwaarden en enkele bijkomende
juridische diensten. Op deze dienstverlening is geen BTW verschuldigd, maar het is ook geen factuur. U zult
hiervoor aan het einde van het jaar een fiche 281.50 moeten opmaken om deze ereloonnota te mogen
aftrekken als kost.
De boekingen uit deze aankoopfactuur zijn ...
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Figuur Deel 2c: 1.28

OEFENING AANKOOPBOEK 18: U ontvangt van uw verzekeringsmakelaar een vervaldagbericht d.d. 07-01-2005
van 500 euro voor de brandverzekering van uw winkel. De premie bedraagt 425 euro, de taksen daarop 75
euro.
De boekingen uit deze aankoopfactuur zijn ...
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Figuur Deel 2c: 1.29

OEFENING AANKOOPBOEK 19: U ontvangt van uw verzekeringsmakelaar een vervaldagbericht d.d. 07-01-2005
van 400 euro voor de brandverzekering van uw woonhuis met als kantoor ingerichte ex-slaapkamer. De
premie bedraagt 340 euro, de taksen daarop 60 euro. U denkt 10% beroepsmatig gebruik waar te kunnen
maken.
De boekingen uit deze aankoopfactuur zijn ...
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Figuur Deel 2c: 1.30
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OEFENING AANKOOPBOEK 20: U ontvangt van Lodewyck Winckel BVBA een factuur d.d. 31-01-2005 voor de
huur van een garagebox, waarin u uw bestelwagen stalt. De huur bedraagt 242 euro (waarin 21% BTW ) per
maand.
De boekingen uit deze aankoopfactuur zijn ...
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Figuur Deel 2c: 1.31

OEFENING AANKOOPBOEK 21: U ontvangt van Schilderwerken Joffels een factuur d.d. 18-01-2005 van 1.470
euro voor het verven en behangen van uw kantoortje (de ex-slaapkamer), in uw woonhuis. Deze factuur bevat
geen BTW , maar wel de mededeling "BTW te voldoen door de medecontractant – KB. Nr 1 art. 20" (zie Deel
1:Hoofdstuk 4:§10).
De boekingen uit deze aankoopfactuur zijn ...
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Figuur Deel 2c: 1.32

OEFENING AANKOOPBOEK 22: U heeft onmiddellijk na ontvangst van deze factuur de telefoon gepakt en
Schilderwerken Joffels gewezen op enkele overbodige cijfertjes op zijn factuur, de afspraak was immers 'zo
rond de 1.000 euro' en de aangerekende meerprijs van 470 kunt u niet zien als 'rond de'. Hij steekt de dag
van uw telefoontje (19-01-2005) dag nog een creditnota in uw brievenbus voor 470 euro, eveneens zonder
BTW maar wel met de mededeling "BTW te voldoen door de medecontractant – KB. Nr 1 art. 20". Zie hiervoor
ook Deel 3:§18.C4.
De boekingen uit deze aankoopfactuur zijn ...
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Figuur Deel 2c: 1.33
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OEFENING AANKOOPBOEK 23: U ontvangt van Wilfried Gartenheimer GMBH uit Duitsland een factuur d.d. 1701-2005 voor de aankoop van 20 tuinparasols, bestemd om door te verkopen, voor 470 euro. Met een eigen
vrachtwagen heeft de leverancier u de goederen bezorgd. U hebt op voorhand uw BTW -nummer moeten
doorgeven opdat uw leverancier uw BTW -statuut kon nagaan. U leest, dat op de factuur geen BTW
aangerekend wordt. In de Duitstalige tekst onder aan de factuur leest u iets, dat (vertaald) lijkt op
'intracommunautaire levering'. (zie Deel 1:Hoofdstuk 4:§10)
De boekingen uit deze aankoopfactuur zijn ...
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Figuur Deel 2c: 1.34

OEFENING AANKOOPBOEK 24: Op iedere zaterdag komt een verkoper, die elders zijn gebruikelijke 5
werkdagen per week klopt, u in de winkel helpen. Dit doet hij als uw netjes ingeschreven werknemer.
Maandelijks geeft u de gepresteerde uren door aan uw sociaal secretariaat en even daarna krijgt u een
factuur d.d. 31-01-2005 voor 10 euro werkingskosten van het secretariaat met 2,10 euro BTW , een totaal aan
het sociaal secretariaat verschuldigd bedrag van 12,10 euro. Volgens de rekenstaat in bijlage van die factuur
moet u daarnaast 600 euro loon, 150 euro bedrijfsvoorheffing, 80 euro RSZ betalen op naam van uw
werknemer èn nog een werkgeversbijdrage RSZ van 95 euro, die u uit eigen hoofde moet betalen. Deze 3 + 1
loonkosten boekt u tegelijk met de factuur in het aankoopdagboek (zoals in Deel 3:§13); de effectieve
betalingen daarvan volgen later.
De boekingen uit deze aankoopfactuur zijn ...
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Figuur Deel 2c: 1.35
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OEFENING AANKOOPBOEK 25: U ontvangt een factuur d.d. 05-01-2005 voor de jaarlijkse afrekening van uw
leasingmaatschappij PK-leasing (bestelwagen van 21.000 euro), waarbij u 8.228 euro verschuldigd bent,
waarvan 1.428 euro BTW , 4.000 euro ter delging van de leasingschuld en 2.800 euro voor intresten en kosten
(zie Deel 3:§5).
De boekingen uit deze aankoopfactuur zijn ...
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Figuur Deel 2c: 1.36

OEFENING AANKOOPBOEK 26: U ontvangt van het ministerie van Financiën een aanslagbiljet d.d. 24-01-2005
voor 850 euro verkeersbelasting van uw bestelwagen, geheel bestemd voor bedrijfsdoeleinden.
De boekingen uit deze aankoopfactuur zijn ...
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Figuur Deel 2c: 1.37

OEFENING AANKOOPBOEK 27: U ontvangt van het ministerie van Financiën een aanslagbiljet d.d. 24-01-2005
voor 650 euro verkeersbelasting voor uw personenwagen. U denkt de Fiscus te kunnen overtuigen deze
personenwagen voor 70% beroepsmatig te gebruiken.
De boekingen uit deze aankoopfactuur zijn ...
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Figuur Deel 2c: 1.38

Boekhoud zelf (of probeer het) met de volledig functionele WINexpert+ Boekhouding, GRATIS
(en zonder u te moeten registreren) tot 5.000 boekingen per jaar. Bezoek www.ciro.be.

– 31 –

Deel 2c: Hoofdstuk 1

Praktijkoefeningen – Aankoopdagboek

OEFENING AANKOOPBOEK 28: U ontvangt van Dieselwerken Van den Broucke een factuur d.d. 31-01-2005 van
242 euro (waarin 21% BTW ) voor onderhoud aan uw personenwagen. U denkt de Fiscus te kunnen overtuigen
deze personenwagen 100% beroepsmatig te gebruiken (zie hiervoor ook LEERBOEK 02. AANKOOPDAGBOEK,
hoofdstuk 17).
De boekingen uit deze aankoopfactuur zijn ...
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Figuur Deel 2c: 1.39

OEFENING AANKOOPBOEK 29: U ontvangt van Texaco-station "Het kruispunt" een factuur d.d. 31-01-2005 van
363 euro (waarin 21% BTW ) voor de levering van diesel in uw personenwagen over de maand januari. U denkt
de Fiscus te kunnen overtuigen deze personenwagen 100% beroepsmatig te gebruiken (zie hiervoor ook
LEERBOEK 02. AANKOOPDAGBOEK, hoofdstuk 16).
De boekingen uit deze aankoopfactuur zijn ...
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Figuur Deel 2c: 1.40

OEFENING AANKOOPBOEK 30: U ontvangt van het Bloemenpaleis een factuur d.d. 31-01-2005 van 121 euro
(waarin 21% BTW ) voor snijbloemen, waarmee u het wachtzaaltje voor uw prospecten opfleurt.
De boekingen uit deze aankoopfactuur zijn ...
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Figuur Deel 2c: 1.41
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OEFENING AANKOOPBOEK 31: U ontvangt van Dieselwerken Van den Broucke een factuur d.d. 31-01-2005 van
242 euro (waarin 21% BTW ) voor onderhoud aan uw tweede personenwagen. U denkt de Fiscus te kunnen
overtuigen deze tweede personenwagen toch 70% beroepsmatig te gebruiken (zie hiervoor ook LEERBOEK 02.
AANKOOPDAGBOEK, § 17).
De boekingen uit deze aankoopfactuur zijn ...
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Figuur Deel 2c: 1.42
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2. Oefeningen verkoopdagboek

Raadpleeg het LEERBOEK 03. VERKOOPDAGBOEK voor een gedetailleerde
uitleg en tal van tips hoe technisch om te gaan met de WINexpert+.
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§ 1. Algemeen
Bij de aankopen krijgt u te maken met een grote verscheidenheid aan leveranciers en andere schuldeisers
(zoals overheden met belastingen en heffingen), die u ook nopen tot een grote verscheidenheid in boekingen.
Bij de verkopen zult u waarschijnlijk ook te maken krijgen met een grote verscheidenheid aan klanten, maar
doorgaans is het inschrijven van uw verkoopfacturen minder verschillend. We beperken ons tot het inschrijven
van die verkoopfacturen, want ze juist en correct opstellen, voldoend aan alle wettelijke regelingen, is niet
altijd zo eenvoudig. Daar dienen dan ook facturatieprogramma's voor.
Facturatieprogramma's bieden doorgaans de noodzakelijke gegevens aan om ze automatisch in de boekhouding in te schrijven. Uitsluitend omwille van educatieve doeleinden schrijven we ze echter manueel in, na
het opmaken van die verkoopfacturen.

§ 2. Rekeningen
Verkopen boekt u gewoonlijk op rekeningen, die met 70 beginnen. Kent u prijskortingen toe, dan komen die in
mindering op uw verkopen. Op die verkopen bent u als BTW -plichtige verkoper ook BTW verschuldigd, die uw
klanten u echter bijkomend moeten betalen. (Merk op, dat er niet staat … éérst moeten betalen.) Die
verschuldigde BTW boekt u op een 45-rekening.
Uw verkopen (als u kosten aanrekent zijn dat ook verkopen) tesamen met de BTW vormt het bedrag dat uw
klant u moet betalen. Dat bedrag komt op een 40-rekening.

§ 3. Btw
Moet u een van de bijzondere BTW -regelingen toepassen, zoals "BTW te voldoen door de medecontractant",
"Vrijstelling van BTW - intracommunautaire leveringen art. 39 bis", "Vrijstelling van BTW - uitvoer buiten de
EEG - art. 39" of "Levering onderhevig aan de speciale regeling van belasting over de winstmarge. BTW niet
aftrekbaar", dan vermeldt u die BTW -regeling op de verkoopfactuur, maar rekent u geen BTW aan. Uw klant
moet dat zelf regelen met de BTW -Administratie, MITS aan alle gestelde voorwaarden voldaan is.
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§ 4. Inboekhulp verkoopdagboek

Schuld

- Hoeveel moet mijn klant mij betalen?
- Of is het een creditnota, waardoor ik hem moet betalen?

Documenttype

- Gaat het om een verkoopfactuur met BTW ?
- Of is het een creditnota waarbij ik ook de reeds aangerekende BTW moet terugbetalen
aan de klant?

BTW

- Hoeveel BTW staat er op de factuur, die de klant mij moet betalen?
- Gaat het om een uitzonderlijke regeling van BTW (bijvoorbeeld BTW -medecontractant,
BTW -op verkopen binnen de EU, marge-regeling, enzovoorts) en betref het een klant,
die BTW -plichtig is en daarmee voldoet aan de voorwaarden voor die bijzondere BTW regeling?

Financiële
korting

- Hoeveel bedraagt de korting voor contante betaling als hij tijdig betaalt?
- Of, gaat het om een kredietbeperkingstoeslag als hij te laat betaalt?

Wat is er
verkocht?
(voorwerp van
de factuur)

- Gaat het om de verkoop van goederen of diensten, die tot mijn gebruikelijke beroepsactiviteit behoren en daarom op 70-rekeningen te boeken?
- Gaat het om een toevallige verkoop van investeringen, in mijn eigen bezit, maar die ik
nu doorverkoop en daarom op de 2-rekeningen zal boeken?
- Gaat het om andere bedrijfsopbrengsten, zoals toevallige commissielonen,
verhuringen en dergelijke, die niet tot mijn gebruikelijke bedrijfsactiviteit behoren, maar
nu incidenteel eens voorkomt en die ik daarom op een 74-rekening moet boeken?

Waarborgen
(leeggoed)

- Hoeveel bedragen de waarborgen van verpakkingsmateriaal (leeggoed), die ik de
klant aanreken en hem terugbetaal zodra hij de verpakking teruggeeft en die ik daarom
nu op de 488-rekeningen boek?
- Krijg ik leeggoed van hem terug en zo ja, is deze verrekend?

Commerciële
korting

Hoeveel bedraagt de commerciële korting op de verkopen om in mindering te brengen
op de 70- (gebruikelijke verkopen van diensten en/of goederen) of 74-rekeningen
(uitzonderlijke opbrengsten)?
Figuur Deel 2c: 2.1
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OEFENING VERKOOPBOEK 1: U stelt een verkoopfactuur op voor uw klant Van Houten (particulier want BTW nummer = Geen).

Figuur Deel 2c: 2.2

De boekingen uit deze verkoopfactuur zijn ...
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Figuur Deel 2c: 2.3
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OEFENING VERKOOPBOEK 2: U stelt een verkoopfactuur op voor uw klant De Dender (particulier), die u voor de
contante betaling 2% korting toestaat.

Figuur Deel 2c: 2.4

De boekingen uit deze verkoopfactuur zijn ...
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Figuur Deel 2c: 2.5
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OEFENING VERKOOPBOEK 3: Boek onderstaande factuur in.

Figuur Deel 2c: 2.6

De boekingen uit deze verkoopfactuur zijn ...
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Figuur Deel 2c: 2.7
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OEFENING VERKOOPBOEK 4: Boek onderstaande factuur in.

Figuur Deel 2c: 2.8

De boekingen uit deze verkoopfactuur zijn ...
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Figuur Deel 2c: 2.9
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OEFENING VERKOOPBOEK 5: Boek onderstaande factuur in.

Figuur Deel 2c: 2.10

De boekingen uit deze verkoopfactuur zijn ...
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Figuur Deel 2c: 2.11
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OEFENING VERKOOPBOEK 6: Boek onderstaande factuur in.

Figuur Deel 2c: 2.12

De boekingen uit deze verkoopfactuur zijn ...
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Figuur Deel 2c: 2.13
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OEFENING VERKOOPBOEK 7: Boek onderstaande factuur in.

Figuur Deel 2c: 2.14

De boekingen uit deze verkoopfactuur zijn ...
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Figuur Deel 2c: 2.15
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OEFENING VERKOOPBOEK 8: Boek onderstaande creditnota in.

Figuur Deel 2c: 2.16

De boekingen uit deze creditnota zijn ...
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Figuur Deel 2c: 2.17
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OEFENING VERKOOPBOEK 9: Boek onderstaande creditnota in.

Figuur Deel 2c: 2.18

De boekingen uit deze creditnota zijn ...
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Figuur Deel 2c: 2.19
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3. Oefening diversen dagboek

Raadpleeg het LEERBOEK 05. DIVERSEN DAGBOEK voor een gedetailleerde
uitleg en tal van tips hoe technisch om te gaan met de WINexpert+.
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§ 1. Algemeen
In het diversen dagboek schrijft u alle boekingen in, die niet in de andere dagboeken thuishoren. Het is dus
een dagboek van de resterende boekingen. Voorbeelden zijn, het (éénmalig) boeken van de openingsbalans,
afschrijvingen op investeringen, correcties, BTW -afboekingen, verschillen tussen factuur en betaling, winst- en
verlies bepaling aan het einde van het boekjaar, enzovoorts.
Het diversen dagboek is dan ook een boek waarvoor nogal wat boekhoudkundige kennis vereist is. U moet
immers ook zelf debet en credit kiezen.
Het is dan ook afhankelijk van uw boekhoudprogramma hoe vaak u dat diversen dagboek moet gebruiken. Bij
de WINexpert+ vrij weinig, aangezien hij veel van deze boekingen zelf voor u uitvoert of voorbereidt.
De WINexpert+ doet nogal wat van die boekingen automatisch voor u. Na (ooit de eerste keer) zelf de
beginbalans eens ingeschreven te hebben in het diversen dagboek, doet de WINexpert+ de volgende jaren
dat automatisch voor u. Die eerste keer hoeft u overigens niet eens zelf te doen, u kunt die beginbalans zelfs
laten inlezen vanuit een ander Windows-programma.
Correcties van boekingstukken brengt u in de WINexpert+ aan door het stuk opnieuw op te roepen, te
corrigeren en vervolgens opnieuw te registreren. (De WINexpert+ loopt uw correctie na en waar wettelijk
verplicht zal hij de nodige lijntjes doorhalen in het bewuste dagboek, precies zoals de wet het voorschrijft).
Beschikt u over de optionele module investeringen, dan schrijft de WINexpert+ zelf de afschrijvingen voor u in
het diversen dagboek.
In de Pro-versie kunt u met een simpele opdracht de WINexpert+ zelf de afboekingen van de BTW laten
inschrijven in het diversen dagboek.
Zegt u tijdens het inschrijven van het financiële dagboek (of achteraf in de individuele historiek van klant of
leverancier) dat een factuur betaald is, ongeacht het (hopelijk) kleine verschil, dan boekt de WINexpert+ zelf
dat verschil af in het diversen dagboek.
Met één druk op een knop bepaalt de WINexpert+ winst of verlies van het boekjaar en daarmee verrekent hij
(zoals wettelijk verplicht) de winst of het verlies van het vorige boekjaar. U kunt vervolgens simpelweg de
winstverdeling intypen (het uit te keren bedrag aan de aandeelhouders, bonussen voor de zaakvoerder,
enzovoorts) en de WINexpert+ stelt u de nodige boekingen voor. Als u daarmee akkoord gaat kunt u die
boekingen in één keer laten registreren in het diversen dagboek.
Met andere woorden, als u de WINexpert+ gebruikt heeft u doorgaans weinig te maken met het diversen
dagboek om in te schrijven.
Om u 'all round' boekhouder of boekhoudster te kunnen noemen, zult u toch met het diversen dagboek
moeten leren werken, ook al maakt moderne boekhoudsoftware dat niet echt nodig.

§ 2. Debet / Credit
In het diversen dagboek moet u per boeking zelf bepalen welke rekening u debiteert en welke u crediteert.
Bedragen met een – teken ervoor (min-teken) zijn credit-bedragen, de andere zijn debet.
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§ 3. Het intypen van de beginbalans
Een beetje boekhoudprogramma zorgt zelf voor de opstelling en registratie van een beginbalans aan de hand
van de gegevens van het vorige boekjaar. De beginbalans van een boekjaar is immers gelijk zijn aan de
eindbalans van het vorige boekjaar.
Als u echter van een boekhouding op papier overstapt naar een boekhouding op computer, dan zult u toch
één keer die beginbalans van papier moeten intypen. Daarvoor gebruikt u de eindbalans van die boekhouding
op papier.
Zoudt u tijdens het intypen van de beginbalans vaststellen, dat er iets mis is met die beginbalans (bijvoorbeeld
een boeking op een verkeerd rekeningnummer) dan typt u die gewoon 'fout' over en maakt u (na de beginbalans ingetypt te hebben) een correctie op de eerste dag van het nieuwe boekjaar. Als er nog geen jaarrekening / belastingaangifte is ingediend kunt u die fout mogelijk nog rechtzetten in de eindbalans van het
vorige boekjaar. In dat geval u meteen met een correcte beginbalans beginnen.

§ 4. Welke gegevens heeft u nodig om een beginbalans in te kunnen typen?
1) Van ieder grootboekrekeningnummer van 100.000 t/m 599.999 het saldo van het vorige boekjaar.
2) Van het grootboekrekeningnummer 400.000 DEBITEUREN (KLANTEN) heeft u per klant de nog niet
betaalde vorderingen nodig, minstens het saldo per individuele klant, maar bij voorkeur iedere
openstaande vordering afzonderlijk.
3) Van het grootboekrekeningnummer 440.000 CREDITEUREN (LEVERANCIERS) heeft u per
leverancier de nog niet betaalde schulden nodig, minstens het saldo per individuele leverancier,
maar bij voorkeur iedere openstaande schuld afzonderlijk.

§ 5. Op welke documenten baseert u zich hiervoor?
De eindbalans van het vorige boekjaar bestaat doorgaans in verschillende vormen. Om de buitenwereld te
informeren over de stand van zaken in uw onderneming gebruikt u een balanspresentatie met een verdeling
in Activa / Passiva (zoals in de jaarrekening), ook bij zelfstandigen zonder vennootschapsvorm. In die
balansen ziet u zelden grootboekrekeningnummers.
Binnenshuis gebruikt u de 'oude vertrouwde' proef- en saldibalans uit figuur Deel 2c: 3.1 met grootboekrekeningnummers. Tesamen met het uittreksel (dat is, de openstaande vorderingen) van de klanten uit figuur
Deel 2c: 3.2 en het uittreksel (dat is, de openstaande schulden) van de leveranciers uit figuur Deel 2c: 3.3
heeft u alles wat u nodig heeft om de beginbalans gedetailleerd in te typen.
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Figuur Deel 2c: 3.1
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Figuur Deel 2c: 3.2
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Dit is het bedrag van de rekening
440.000 CREDITEUREN
(LEVERANCIERS) op de beginbalans

Figuur Deel 2c: 3.3

§ 6. In welke boekhoudperiode schrijft u die beginbalans in?
De WINexpert+ kent verschillende boekhoudperiodes, waarin u afzonderlijke periodes kunt boeken zonder
tussentijds af te moeten sluiten. De eerste periode daarvan is de openingsperiode, in dit zelfstudieboek is dat
"Opening '05".
Dit is de periode vóór de eerste periode waarin u aankopen, verkopen en financiële verrichtingen boekt. Deze
periode is gereserveerd voor enkel die beginbalans, ook als de WINexpert+ u die automatisch zelf geeft.
Door er een afzonderlijke periode voor te gebruiken toont de balans van de maand januari '05 de werkelijke
bedrijfsresultaten over de maand januari, zonder vermengd te zijn met de beginbalans.
Voor het intypen van de beginbalans kiest u dus die "Opening '05" als actieve boekhoudperiode.
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Rek.nr.

Rekeningomschrijving

140.000

Overgedragen winst

172.000

Leasingschulden

173.000

Bank+kredietinstelling

-252.725,23

Totaal klasse 1

-430.150,88

221.000

Gebouwen

221.009

AFS Gebouwen

232.000

Uitrusting

232.009

AFS uitrusting

240.100

Meubilair

13.251,22

240.109

AFS Meubilair

-5.215,38

241.000

Personenwagens

25.251,21

241.009

AFS Personenwagens

242.000

Bedrijfswagens

242.009

AFS Bedrijfswagens

252.440

Leasing bedrijfswagens

21.000,00

252.449

AFS leasing bedrijfswagns

-4.200,00

Totaal klasse 2
340.000

Saldo

Nr. Kln/lev

Naam Kln/Lev

-156.425,65
-21.000,00

356.125,24
-112.512,33
35.121,87
-12.254,78

-17.256,82
35.154,76
-17.546,34

316.918,65

Handelsgoederen

44.512,95

Totaal klasse 3

44.512,95

400.000

Debiteuren

1.650,34

10

Hansens, Jacob

400.000

Debiteuren

3.265,87

11

Beirens, An

400.000

Debiteuren

2.514,20

12

Papiermolen NV

400.000

Debiteuren

851,22

13

Verplaetsen BVBA

400.000

Debiteuren

21,65

14

Cyriel Buysse

400.000

Debiteuren

1.856,39

15

Café De Goede Hoop

400.000

Debiteuren

2.561,14

16

D en V Bvba

400.000

Debiteuren

3.122,56

17

Restaurant Het Hoekske

Totaal 400.000 Debiteuren

15.843,37

440.000

Crediteuren

-198,32

21

Belgacom NV

440.000

Crediteuren

-361,25

22

Lemmings NV

440.000

Crediteuren

-156,21

23

Gemeente Gent

440.000

Crediteuren

-246,32

24

Base NV

440.000

Crediteuren

-361,31

25

Zoersel, Frederic

Totaal 440.000 Crediteuren

-1.323,41

451.000

Te betalen Btw

-3.251,36

453.000

Ingehouden TB bedrijfsVH

454.000

Te betalen RSZ

-175

455.200

TB wedden bedienden

-600

-150

Totaal klasse 4

10.343,60

550.100

ING

56.312,23

570.100

Kas

2.063,45

Totaal klasse 5

58.375,68
Figuur Deel 2c: 3.4

Omdat de afdrukken van figuur Deel 2c: 3.1, Deel 2c: 3.2 en Deel 2c: 3.3 gecomprimeerd zijn in dit zelfstudieboek (om de omvang van het PDF-document te beperken), verliezen ze aan duidelijkheid zodra het boek
afgedrukt wordt. Vandaar deze samenvattende opgave in figuur Deel 2c: 3.4.
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4. Oefeningen financiëel dagboek

Raadpleeg het LEERBOEK 04. FINANCIËEL DAGBOEK voor een gedetailleerde
uitleg en tal van tips hoe technisch om te gaan met de WINexpert+.
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§ 1. Algemeen
Het inschrijven van aankoopfacturen is het inboeken van schulden. Het inschrijven van verkoopfacturen is het
inboeken van vorderingen. Ooit betaalt u deze schulden en ooit ontvangt u geld voor die vorderingen.
Deze betalingen en ontvangsten houdt u bij in financiële dagboeken bijgehouden. Terwijl veel zelfstandigen
en kleine ondernemingen één aankoopdagboek en één verkoopdagboek bijhouden (al kunt u er in de
WINexpert+ meerdere bijhouden), zijn er altijd meerdere financiële dagboeken.
Immers, iedere zelfstandige of KMO is wettelijk verplicht een kasboek bij te houden; dat is al één financiëel
boek. Om een eventueel tegoed aan BTW te kunnen ontvangen van de Administratie en om een schuld aan
BTW aan de Administratie te kunnen betalen heeft u ook een bankrekening nodig.
Veel ondernemingen hebben meerdere bankrekeningen voor zakelijk gebruik. Ieder van die bankrekeningen
is een afzonderlijk financiëel boek, ook al schrijft u er maar één regeltje per boekjaar in, bijvoorbeeld de intrest
/ verzekering / kosten-afrekening.

§ 2. Debet en credit
Voor de duidelijkheid hanteert de WINexpert+ het systeem, dat de meeste banken (tegenwoordig) volgen, + is
een ontvangst en verhoogt uw saldo, - is een uitgave en verlaagt uw banksaldo (dit geldt ook voor uw kas). Bij
het registreren zal de WINexpert+ dan automatisch de debet / credit omkeren (debet voor de bank is immers
uw credit en credit voor de bank is uw debet).
Voor de betaling van aankopen waarvoor u een factuur heeft ontvangen gebruikt u de rekening 440.000
CREDITEUREN (LEVERANCIERS) en niet opnieuw de kosten-rekeningen en niet opnieuw de BTW ; die heeft u al in
het aankoopdagboek ingeschreven. Dit is een regelmatig terugkerende vergissing, soms zelfs bij ervaren
boekhouders als het hen even ontgaat, dat er al een factuur is ingeboekt.
Let u op bij verzamelfacturen. Als u meermaals in een maand bij een tankstation diesel tankt en als u die
onmiddellijk betaalt, dan boekt u die betalingen reeds op de rekening 440.000 CREDITEUREN (LEVERANCIERS).
De verzamelfactuur voor al die deelleveringen ontvangt u dan aan het einde van de maand en boekt u die ook
pas dan in.
Voor de ontvangen gelden van verkopen waarvoor u een factuur heeft gemaakt gebruikt u de rekening
400.000 DEBITEUREN (KLANTEN) en niet opnieuw de opbrengsten-rekeningen en niet opnieuw de BTW ; die heeft
u al in het verkoopdagboek ingeschreven. Dit is een minder frequent terugkerende vergissing; ten aanzien
van de verkopen zijn zelfstandigen, KMO's en hun boekhouders doorgaans bescheiden.

§ 3. Contante verkopen:
De contante verkopen (ook die met bancontact, kredietkaart, cheque enzovoorts betaald zijn) , waarvoor u
dus geen verkoopfactuur opmaakt op naam van een specifieke klant, schrijft u wel in in (doorgaans) het
kasboek. Denkt u er aan de verkoopprijs en de BTW te splitsen uit de bruto-verkoopprijs?
Die inschrijving van de contante verkopen kan op basis van de samenvattende strook van een kasregister, die
de verkopen van die dag minstens per BTW -voet en bij voorkeur ook per productgroep weergeeft. De controlestrook van de kassa moet u ook dan nog in de originele gedetailleerde staat bewaren en niet uitsluitend die
samenvatting daarvan.
Ook maken sommige ondernemingen een pro-forma factuur van de contante verkopen op, die ze dan in het
verkoopdagboek inboeken op een klantenfiche 'Contante verkopen'. De werkelijke ontvangst van het geld
boeken ze dan in het financiële dagboek op de rekening 400.000 DEBITEUREN (KLANTEN). Bij een controle van
belastingen en van BTW kan het doornemen van de stukken zich dan beperken tot aan- en verkoopfacturen en
is er minder aanleiding om ook de financiële boeken na te lopen.
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§ 4. Contante kosten:
Van een aantal onmiddellijk te betalen kosten krijgt u geen factuurtje, maar (in het beste geval) een etiketje of
bonnetje. U kùnt deze ook in het aankoopdagboek inschrijven en de betaling ervan dan op de rekening
440.000 CREDITEUREN (LEVERANCIERS) in het kasboek. Echter, aangezien het toch niet om een factuur gaat
(waardoor u mogelijk BTW zou kunnen aftrekken), kunt u overwegen die meteen als kost in te schrijven in het
financiële dagboek. Het gaat om bijvoorbeeld postzegels, een parkeerticketje, een lotje van een plaatselijke
scoutsclub waartegen u (commerciëel gezien) geen néé tegen kunt zeggen, buskaartje, enzovoorts.

§ 5. Bankkosten:
Ook 'kleine' bankkosten en intresten kunt u rechtstreeks in het financiëel boek van de bank inschrijven. Als er
op die bankkosten BTW is aangerekend, mag u die in het bankboek meteen inschrijven op de rekening 411.000
TERUG TE VORDEREN BTW (AFTREKBARE BTW ), tenminste als die BTW voor u aftrekbaar is. Banken zijn
doorgaans vrijgesteld van de vormverplichting van facturen, waardoor het bankafschrift volstaat.

§ 6. BTW-saldo en voorschotten:
Met de BTW -aangifte maakt u de Administratie bekend BTW te moeten betalen of terug te moeten krijgen.
Kwartaalaangevers moeten voor ieder van de eerste 2 maanden in het kwartaal een voorschot betalen.
Maandaangevers betalen met de aangifte over de maand december eveneens een voorschot.
Deze betalingen of ontvangsten moeten BUITEN de BTW -aangifte blijven. Immers, de betalingen mogen niet de
gegevens van die aangifte veranderen. U moet de Administratie aangeven hoeveel BTW u verschuldigd bent
(of tegoed heeft). Daarom gebruikt u voor de effectieve betaling (of ontvangst) van de BTW aparte rekeningen.
De WINexpert+ voorziet hiervoor …
498.002 RC BTW-ADMINISTRATIE om de effectieve schuld aan of tegoed op de BTW -Administratie te boeken
498.004 BETAALDE VOORSCHOTTEN BTW om de effectief betaalde kwartaalvoorschotten op te boeken
498.005 RESTBETALING BTW om de resterende (na aftrek van de voorschotten) betaling op te boeken
(Uitsluitend maandaangevers gebruiken 498.006 DECEMBERVOORSCHOT BTW om het december-voorschot op te
boeken. Die gebruiken géén rekening 498.004 BETAALDE VOORSCHOTTEN BTW , want ze hebben immers geen te

betalen kwartaalvoorschotten. Zij rekenen per maand af met wel een voorschot over de maand november, te
betalen in december.)
Meer over hoe de BTW -afrekening te boeken leest u meer in het LEERBOEK 06. BTW -AFREKENING. De
WINexpert+ kan dit zelfs automatisch voor u doen.

Als u geen gebruik wilt maken van de automatische BTW -afrekening in de WINexpert+ noch
van de gereserveerde rekeningen en u de te betalen BTW tòch wilt boeken op de 451.000 TE
BETALEN BTW (VERSCHULDIGDE BTW ), voorzie dan minstens bij de BTW -voet NVT (Niet Van
Toepassing) te gebruiken bij die betaling. De WINexpert+ weet dan die boeking niet in de
BTW -aangifte op te moeten nemen.

§ 7. Openstaande saldi van klanten en van leveranciers:
Aan het einde van de maand januari 2005, alvorens te beginnen aan de financiële boekingen, staan de
volgende schulden aan leveranciers en vorderingen op klanten open …
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Per vervaldag het
cumulerend saldo

Figuur Deel 2c: 4.1

Omdat de afdrukken uit de WINexpert+ verkleind zijn overgenomen in het zelfstudieboek en deze afdruk ook
nog eens gecomprimeerd wordt (waardoor de kwaliteit minder is dan in de werkelijkheid), vindt u die
hieronder nog eens in tabel-vorm; deze kunt u naar wens vergroten in het PDF-formaat.
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In de WINexpert+ heeft u deze lijst niet nodig, omdat u snel en eenvoudig de betalende klant en de betaalde
leveranciers kunt opzoeken, zelfs aan de hand van het bedrag (met een marge voor de kortingen). Omwille
van de theoretische benadering van het boekhouden gaan we toch uit van deze lijst.
Vervalt

Doc

Datum
Saldo

Bedrag

Financiëel / Klant / Leverancier

Boek

Stuk

0,00

01-01-05

Div

01-01-05

1.650,34

K: 0010: Hansens, Jacob

Diversen

1

01-01-05

Div

01-01-05

1.856,39

K: 0015: Café De Goede Hoop

Diversen

1

01-01-05

Div

01-01-05

-156,21

L: 0023: Gemeente Gent

Diversen

1

01-01-05

Div

01-01-05

-198,32

L: 0021: Belgacom NV

Diversen

1

01-01-05

Div

01-01-05

2.514,20

K: 0012: Papiermolen NV

Diversen

1

01-01-05

Div

01-01-05

2.561,14

K: 0016: D en V Bvba

Diversen

1

01-01-05

Div

01-01-05

21,65

K: 0014: Cyriel Buysse

Diversen

1

01-01-05

Div

01-01-05

-246,32

L: 0024: Base NV

Diversen

1

01-01-05

Div

01-01-05

3.122,56

K: 0017: Restaurant Het Hoekske

Diversen

1

01-01-05

Div

01-01-05

3.265,87

K: 0011: Beirens, An

Diversen

1

01-01-05

Div

01-01-05

-361,25

L: 0022: Lemmings NV

Diversen

1

01-01-05

Div

01-01-05

-361,31

L: 0025: Zoersel, Frederic

Diversen

1

01-01-05

Div

01-01-05

851,22

K: 0013: Verplaetsen BVBA

Diversen

1

Saldo

14.519,96

05-01-05

Fac

05-01-05

1.815,00

K: 0030: Van Houten

Verkoop

178

05-01-05

Fac

05-01-05

1.820,35

K: 0031: De Dender

Verkoop

179

Saldo

18.155,31

09-01-05

3.878,15

K: 0002: Restaurant Griekse Hoed

Verkoop

181

Saldo

22.033,46
K: 0032: Johan Winckelghem

Verkoop

180

L: 0005: Makro

Aankoop

14

L: 0002: Wambuis Bvba

Aankoop

10

09-01-05

Fac

15-01-05

Fac

08-01-05

2.272,93

15-01-05

Fac

15-01-05

-399,30

Saldo
19-01-05

Fac

05-01-05
Saldo

23.907,09
-924,77
22.982,32

22-01-05

Fac

15-01-05

-208,00

L: 0006: Electrabel / IMWV

Aankoop

16

22-01-05

Fac

15-01-05

-373,60

L: 0006: Electrabel / IMWV

Aankoop

15

22-01-05

Fac

22-01-05

-484,00

L: 0004: Ikea

Aankoop

13

22-01-05

Fac

22-01-05

974,87

K: 0001: Restaurant Rode Raap

Verkoop

182

K: 0002: Restaurant Griekse Hoed

Verkoop

185

K: 0004: Sunny Dakwerken BV

Verkoop

184

Saldo

22.891,59

24-01-05

Crn

24-01-05

-60,50

24-01-05

Fac

24-01-05

1.530,00

Saldo

24.361,09

27-01-05

Fac

19-01-05

-121,00

L: 0003: Belgacom

Aankoop

11

27-01-05

Fac

19-01-05

-121,00

L: 0003: Belgacom

Aankoop

12

L: 0010: Schilderwerken Joffels

Aankoop

22

L: 0001: Eigenhardt NV

Aankoop

8

Saldo

24.119,09

31-01-05

Crn

19-01-05

470,00

31-01-05

Crn

20-01-05

18,00
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31-01-05

Crn

31-01-05

605,00

L: 0001: Eigenhardt NV

Aankoop

9

31-01-05

Fac

03-01-05

-1.210,00

L: 0001: Eigenhardt NV

Aankoop

1

31-01-05

Fac

05-01-05

-8.228,00

L: 0013: PK-leasing

Aankoop

25

31-01-05

Fac

06-01-05

-1.246,30

L: 0001: Eigenhardt NV

Aankoop

2

31-01-05

Fac

10-01-05

-1.149,50

L: 0001: Eigenhardt NV

Aankoop

3

31-01-05

Fac

12-01-05

-1.149,50

L: 0001: Eigenhardt NV

Aankoop

4

31-01-05

Fac

14-01-05

-1.224,92

L: 0001: Eigenhardt NV

Aankoop

5

31-01-05

Fac

17-01-05

-470,00

L: 0011: Wilfried Gartenheimer GMBH

Aankoop

23

31-01-05

Fac

18-01-05

-1.470,00

L: 0010: Schilderwerken Joffels

Aankoop

21

31-01-05

Fac

24-01-05

3.876,00

K: 0003: Café De Matige Drinker BVBA

Verkoop

183

31-01-05

Fac

31-01-05

-12,10

L: 0012: Sociaal Secretariaat SocSec

Aankoop

24

31-01-05

Fac

31-01-05

-242,00

L: 0009: Lodewyck Winckel

Aankoop

20

31-01-05

Fac

31-01-05

-242,00

L: 0015: Dieselwerken Van den Broucke

Aankoop

28

31-01-05

Fac

31-01-05

-363,00

L: 0016: Het Kruispunt (Texaco)

Aankoop

29

31-01-05

Fac

31-01-05

-363,00

L: 0017: Bloemenpaleis

Aankoop

30

K: 0003: Café De Matige Drinker BVBA

Verkoop

186

Saldo
01-02-05

Crn

25-01-05
Saldo

11.717,77
-50,00
11.667,77

24-02-05

Fac

24-01-05

-650,00

L: 0014: Ministerie van Financiën

Aankoop

27

24-02-05

Fac

24-01-05

-850,00

L: 0014: Ministerie van Financiën

Aankoop

26

Saldo

10.167,77

28-02-05

Fac

07-01-05

-400,00

L: 0008: Verzekeringen De Koninck

Aankoop

19

28-02-05

Fac

07-01-05

-500,00

L: 0008: Verzekeringen De Koninck

Aankoop

18

28-02-05

Fac

13-01-05

-200,00

L: 0007: Meester G. Verhaeghen

Aankoop

17

28-02-05

Fac

17-01-05

-1.181,51

L: 0001: Eigenhardt NV

Aankoop

6

28-02-05

Fac

18-01-05

-536,67

L: 0001: Eigenhardt NV

Aankoop

7

28-02-05

Fac

31-01-05

-242,00

L: 0015: Dieselwerken Van den Broucke

Aankoop

31

Saldo

7.107,59
Figuur Deel 2c: 4.2

Bij het inschrijven van de betalingen van klanten en aan leveranciers, waarvoor facturen werden ingeschreven
in het verkoopdagboek en in het aankoopdagboek, zet u de betalingen tegenover die facturen om 'af te
punten'. Daarmee duidt u in de boekhouding aan, dat die vordering of schuld voldaan is en geen aandacht
meer behoeft voor wat betreft de betaling. Een eventueel klein verschil uit korting voor contante betaling of
voor de kredietbeperkingstoeslag zal de WINexpert+ dan automatisch voor u op de juiste rekeningen boeken.

Opmerking: bij de openingsboekingen van de klanten en van de leveranciers is niet opgegeven op welke datum die vorderingen en schulden vervallen. Deze staan dus nu allemaal op
1 januari 2005 zonder vermelding van document (factuur of creditnota).
Als de WINexpert+ zelf een beginbalans samenstelt zal hij die vervaldatum automatisch
overnemen in de beginbalans, met meteen het juiste document (factuur of creditnota) en de
datum daarvan.
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Praktijkoefeningen – Financiëel dagboek – ING

5. Financiëel bankboek van de ING-bank, grootboekrekening 550.100 ING:
Hieronder vindt u een overzicht van de bankuittreksels, die u over de maand januari 2005 ontvangt. Ook die u
pas begin februari in uw brievenbus vindt met als datum 31-01-2005 (datum van het uittreksel, niet de valutadatum, die zelfs per regel kan verschillen) boekt u in.
Van ieder uittreksel afzonderlijk is een oefening gemaakt.

FINANCIËEL BOEK ING OEFENING 1: schrijf onderstaand bankuittreksel in.
Beginsaldo

56.312,23
1.815,00

Van Houten

1.790,13

De Dender (Factuurbedrag = 1.820,35)

-9.290,77

Intresten hypotheek 7% van 132.725,23

-200,00
-42,00
Eindsaldo

Uittreksel 001 van 05-01-05

Kosten schulden met BTW
Te ontvangen BTW op bankkosten

50.384,59
Figuur Deel 2c: 5.1

FINANCIËEL BOEK ING OEFENING 2: schrijf onderstaand bankuittreksel in.
Beginsaldo

Eindsaldo

50.384,59

Uittreksel 002 van 09-01-05

1.000,00

Storting kas 07-01-05

3.813,78

Restaurant Griekse Hoed (Factuurbedrag = 3.878,15)

55.198,37
Figuur Deel 2c: 5.2

FINANCIËEL BOEK ING OEFENING 3: schrijf onderstaand bankuittreksel in.
Beginsaldo

55.198,37
1.000,00

Storting kas 10-01-05

1.856,39

Café De Goede Hoop

2.235,23

Johan Winckelghem (Factuurbedrag = 2.272,93, vervalt op 15-01-2005)

-1.126,51
-198,32
Eindsaldo

Uittreksel 003 van 12-01-05

Eigenhardt NV (Factuurbedrag = 1.149,50)
Belgacom NV

58.965,16
Figuur Deel 2c: 5.3
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Deel 2c: Hoofdstuk 5
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FINANCIËEL BOEK ING OEFENING 4: schrijf onderstaand bankuittreksel in.
Beginsaldo

Eindsaldo

58.965,16

Uittreksel 004 van 18-01-05

-1.500,00

Zaakvoerder / privé voorschot op maandwedde

-3.251,36

Effectieve (rest)betaling BTW

54.213,80
Figuur Deel 2c: 5.4

FINANCIËEL BOEK ING OEFENING 5: schrijf onderstaand bankuittreksel in.
Beginsaldo

54.213,80
1.500,00
-1.204,42
-924,77
-10.200,00
-300,00
-63,00

Eindsaldo

Uittreksel 005 van 21-01-05
Storting kas 17-01-05)
Eigenhardt NV (Factuurbedrag = 1.224,92, vervalt op 31-01-05)
Wambuis Bvba (Vervalt 19-01-2005)
Intresten 10 jarige lening 8,5% van 120.000
Kosten schulden met BTW
Te ontvangen BTW

43.021,61
Figuur Deel 2c: 5.5

FINANCIËEL BOEK ING OEFENING 6: schrijf onderstaand bankuittreksel in.
Beginsaldo

43.021,61
955,75

Eindsaldo

Uittreksel 006 van 22-01-05
Restaurant Rode Raap (Factuurbedrag = 974,87, vervalt 21-01-05, één dag te laat)

-208,00

Electrabel / IMWV

-373,60

Electrabel / IMWV

-156,21

Gemeente Gent

-484,00

Ikea (Bancontact)

42.755,55
Figuur Deel 2c: 5.6
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Praktijkoefeningen – Financiëel dagboek – ING

FINANCIËEL BOEK ING OEFENING 7: schrijf onderstaand bankuittreksel in.
Beginsaldo

42.755,55
1.500,00

Storting kas 21-01-05

2.514,20

Papiermolen NV

2.561,14

D en V Bvba

21,65
-60,50
-1.161,79

Cyriel Buysse
Restaurant Griekse Hoed (creditnota van 24-01-05)
Eigenhardt NV (Factuurbedrag = 1.181,51, vervalt op 28-02-05)

-527,83

Eigenhardt NV (Factuurbedrag = 536,67, vervalt op 28-02-05))

-246,32

Base NV

-15,00
Eindsaldo

Uittreksel 007 van 24-01-05

Overige kosten verplaatsing (Géén parkeerticketje genomen en de alerte Gentse
parkeerwachters "veronderstellen", dat u voor het dagtarief koos; kortom, u bent "gepakt" )

47.341,10
Figuur Deel 2c: 5.7

FINANCIËEL BOEK ING OEFENING 8: schrijf onderstaand bankuittreksel in.
Beginsaldo

Eindsaldo

47.341,10

Uittreksel 008 van 27-01-05

1.000,00

Storting kas 26-01-05

1.500,00

Sunny Dakwerken BV (Factuurbedrag = 1.530,00, Klant betaalt later dan 24-01-2005, maar
trekt toch de kredietbeperkingstoeslag af.)

3.750,00

Café De Matige Drinker BVBA (Factuurbedrag 3.876,00, vervalt op 31-01-05 minus
kredietbeperkingstoeslag van 76,00 en minus 50,00 van creditnota 0186, die weliswaar later
is opgemaakt, maar waarvan de klant wist, dat die op komst was)

-121,00

Belgacom

-121,00

Belgacom

53.349,10
Figuur Deel 2c: 5.8
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FINANCIËEL BOEK ING OEFENING 9: schrijf onderstaand bankuittreksel in.
Beginsaldo

53.349,10
18,00

Eigenhardt NV (Creditnota)

3.122,56

Restaurant Het Hoekske

3.265,87

Beirens, An

-1.210,00

Eigenhardt NV

-8.228,00

PK-leasing

-1.246,30

Eigenhardt NV

-1.149,50

Eigenhardt NV

-470,00
-1.000,00
-12,10

Eindsaldo

Uittreksel 009 van 31-01-05

Wilfried Gartenheimer GMBH
Schilderwerken Joffels (Factuur 21 van 1.470,00 minus creditnota 22 van 470,00)
Sociaal Secretariaat SocSec

-600,00

Te betalen lonen (Netto loon, overgeschreven naar part-time verkoper in loondienst)

-242,00

Dieselwerken Van den Broucke (De factuur, die vervalt op 31-01-05)

-363,00

Bloemenpaleis

-361,25

Lemmings NV

-361,31

Zoersel, Frederic

44.512,07
Figuur Deel 2c: 5.9
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Deel 2c: Hoofdstuk 6

Praktijkoefeningen – Financiëel dagboek – Kas

6. Financiëel kasboek, grootboekrekening 570.100 Kas:
Hieronder vindt u een overzicht van de kasstukken over de maand januari 2005. De contante verkopen zijn de
samenvatting uit een kassastrook met de omzet per BTW -percentage. Dit zijn bruto bedragen, door u uit te
splitsen in enerzijds de netto omzet en anderzijds de daarop te betalen BTW . De WINexpert+ heeft daarvoor
een ingebouwd handigheidje van automatisch boeken. Dat ziet u in oefening 1, maar kunt u uitgebreid (met
voorbeelden) bestuderen in het LEERBOEK 03. FINANCIEEL DAGBOEK.
Bankuittreksels tonen doorgaans het beginsaldo en het eindsaldo van uw bankrekening. Veel kassa's geven u
eveneens een begin- en een eindsaldo, maar dat doen ze niet allemaal. Ook kan het voorkomen, dat u helemaal geen kassa gebruikt en de contante betalingen en ontvangsten inschrijft in een boekje, zodat u zelf zult
moeten rekenen. In het LEERBOEK 03. FINANCIEEL DAGBOEK, 2. BEGINSALDO / EINDSALDO leest u hoe u de
WINexpert+ dat eindsaldo zelf kunt laten berekenen.

Opgelet: het kasboek moet regelmatig (dat is, dagelijks) bijgehouden worden. Uitsluitend
omwille van educatieve overwegingen (de boekingen groeperen per dagboek) krijgt u hier alle
kasbewegingen bij elkaar om in te schrijven. In de praktijk zult u dus afwijkende saldi van
leverancier 0016 Het Kruispunt (Texaco), van 0005 Makro, van rekening 580.000 FONDSOVERDRACHTEN en van andere rekeningen zien dan nadat alle aan- en verkoopfacturen en het
bankboek is ingeschreven.

KASBOEK OEFENING 1: schrijf onderstaand kasstuk in.
Beginsaldo

2.063,45
968,00

Verkopen tuinmeubelen 21%

318,00

Verkopen onderhoudsproducten 6%

-49,00

Postzegels

-100,00
-51,26
-1.000,00
-2,40
Eindsaldo

Kasstuk 001 van 07-01-05

Advertenties en reclame - krantje scouts
Het Kruispunt (Texaco)
Gestort op bank ING
Overige vervoerskosten (parking)

2.146,79
Figuur Deel 2c: 6.1

KASBOEK OEFENING 2: schrijf onderstaand kasstuk in.
Beginsaldo

Eindsaldo

2.146,79

Kasstuk 002 van 09-01-05

431,25

Verkopen tuinmeubelen 21%

206,21

Verkopen onderhoudsproducten 6%

-22,25

Overige vervoerskosten (parkeerticket zaventem)

2.762,00
Figuur Deel 2c: 6.2
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KASBOEK OEFENING 3: schrijf onderstaand kasstuk in.
Beginsaldo

2.762,00
587,98
12,54
-51,22
-1.000,00

Eindsaldo

Kasstuk 003 van 10-01-05
Verkopen tuinmeubelen 21%
Verkopen onderhoudsproducten 6%
Het Kruispunt (Texaco)
Gestort op bank ING

2.311,30
Figuur Deel 2c: 6.3

KASBOEK OEFENING 4: schrijf onderstaand kasstuk in.
Beginsaldo

Eindsaldo

2.311,30

Kasstuk 004 van 12-01-05

471,21

Verkopen tuinmeubelen 21%

204,66

Verkopen onderhoudsproducten 6%

2.987,17
Figuur Deel 2c: 6.4

KASBOEK OEFENING 5: schrijf onderstaand kasstuk in.
Beginsaldo

Eindsaldo

2.987,17

Kasstuk 005 van 15-01-05

471,21

Verkopen tuinmeubelen 21%

204,66

Verkopen onderhoudsproducten 6%

-399,30

Makro (per kas betaald)

-53,87

Het Kruispunt (Texaco)

3.209,87
Figuur Deel 2c: 6.5

KASBOEK OEFENING 6: schrijf onderstaand kasstuk in.
Beginsaldo

3.209,87
185,98

Verkopen tuinmeubelen 21%

112,54

Verkopen onderhoudsproducten 6%

-1.500,00
-2,50
Eindsaldo

Kasstuk 006 van 17-01-05

Gestort op bank ING
Overige vervoerskosten (parking)

2.005,89
Figuur Deel 2c: 6.6
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KASBOEK OEFENING 7: schrijf onderstaand kasstuk in.
Beginsaldo

2.005,89
521,47
14,52
-54,21
-3,20

Eindsaldo

Kasstuk 007 van 18-01-05
Verkopen tuinmeubelen 21%
Verkopen onderhoudsproducten 6%
Het Kruispunt (Texaco)
Overige vervoerskosten (parking)

2.484,47
Figuur Deel 2c: 6.7

KASBOEK OEFENING 8: schrijf onderstaand kasstuk in.
Beginsaldo

2.484,47
874,21

Verkopen tuinmeubelen 21%

450,35

Verkopen onderhoudsproducten 6%

-1.500,00
-3,10
Eindsaldo

Kasstuk 008 van 21-01-05

Gestort op bank ING
Overige vervoerskosten (parking)

2.305,93
Figuur Deel 2c: 6.8

KASBOEK OEFENING 9: schrijf onderstaand kasstuk in.
Beginsaldo

2.305,93
514,21
17,89
-48,65
-2,00

Eindsaldo

Kasstuk 009 van 22-01-05
Verkopen tuinmeubelen 21%
Verkopen onderhoudsproducten 6%
Het Kruispunt (Texaco)
Overige vervoerskosten (parking)

2.787,38
Figuur Deel 2c: 6.9

KASBOEK OEFENING 10: schrijf onderstaand kasstuk in.
Beginsaldo

2.787,38
185,98

Verkopen tuinmeubelen 21%

112,54

Verkopen onderhoudsproducten 6%

-2,50
Eindsaldo

Kasstuk 010 van 24-01-05

Overige vervoerskosten (parking)

3.083,40
Figuur Deel 2c: 6.10
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KASBOEK OEFENING 11: schrijf onderstaand kasstuk in.
Beginsaldo

3.083,40
85,22

Verkopen tuinmeubelen 21%

85,65

Verkopen onderhoudsproducten 6%

-59,54
-1.000,00
Eindsaldo

Kasstuk 011 van 26-01-05

2.194,73

Het Kruispunt (Texaco)
Gestort op bank ING
Kasstuk 012 van 29-01-05
Figuur Deel 2c: 6.11

KASBOEK OEFENING 12: schrijf onderstaand kasstuk in.
Beginsaldo

2.194,73
183,44

Eindsaldo

Kasstuk 012 van 29-01-05
Verkopen tuinmeubelen 21%

56,21

Verkopen onderhoudsproducten 6%

-3,50

Overige vervoerskosten (parking)

2.430,88
Figuur Deel 2c: 6.12

KASBOEK OEFENING 13: schrijf onderstaand kasstuk in.
Beginsaldo

2.430,88
87,22

Verkopen tuinmeubelen 21%

58,32

Verkopen onderhoudsproducten 6%

-44,25
-3,30
Eindsaldo

Kasstuk 013 van 31-01-05

Het Kruispunt (Texaco)
Overige vervoerskosten (parking)

2.528,87
Figuur Deel 2c: 6.13
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