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Sport aan
boekhouden
Het zijn vooral de boerinnen die de taak van de boekhouding op zich nemen,
weten accountants. ‘Ze zijn nauwkeuriger.’ Toch blijkt het best lastig de
groeiende stapels rekeningen de baas te blijven. Daarom tips van de specialisten om orde te houden én meerwaarde te halen uit je werk. ‘De informatie die
terugkomt, geeft financieel inzicht en helpt ondernemen.’
TEKST ALICE BOOIJ

K

linkt het volgende bekend? ‘O
jee, het kwartaal is bijna om en
de btw-aangifte moet nog worden gedaan.’ Of: ‘Het is alweer augustus
en de boekhouding over het afgelopen
jaar moet nodig weg.’ Dan wordt het tijd
voor tips en adviezen van accountants,

zodat de papieren cijferbrij geen last
meer is, maar een lust wordt.
Hét advies voor plezierig boekhouden is
bijhouden, aldus Pier van Gosliga, senior
accountmanager bij Countus in Joure.
Hij adviseert om eens in de week een
avond of een dagdeel in de agenda vast

te zetten voor de boekhouding. ‘Door
het elke week op een vast moment te
doen, is het maar een paar uurtjes werk
en houd je het overzicht.’
Daar sluit Nynke Bouma, assistent accountant van de Gibo Groep, zich helemaal bij aan. ‘Met een vlotte afhande-

ling krijg je zelf de cijfers ook vlot terug
en daarmee heb je een actueel inzicht in
hoe het bedrijf financieel draait.’

Privé en zakelijk scheiden
Beide accountants hebben dezelfde wens
bij het aanleveren van de boekhouding.
De bankafschriften vormen de leidraad.
De facturen die bij deze afschriften horen, zien ze graag keurig op volgorde
achter het afschrift in de map. ‘Dat
werkt voor ons het gemakkelijkst’, weet
Bouma, die zelf thuis ook een melkveebedrijf heeft en daarvan de boekhouding verzorgt. ‘Van elke afboeking moet
een bonnetje of afschrift aanwezig zijn,
anders kan de btw niet teruggevorderd
worden.’ En over de kasadministratie
zegt ze: ‘Pin zo veel mogelijk, dan is de
betaling geregistreerd.’
Overigens is het aan te bevelen om naast
de bedrijfsrekening ook een privérekening te voeren. ‘Dan haal je het bedrijf
en privé financieel uit elkaar. Dat werkt
wel zo gemakkelijk.’
Steeds meer melkveebedrijven vallen
onder de btw-regeling, zo signaleren de
accountants, en dat betekent elk kwar-

taal aangifte doen. ‘Dat heeft als voordeel dat je regelmatig de boekhouding
bijwerkt’, weet Bouma.
Wie sport heeft aan boekhouden, kan
het ook via de computer doen. ‘Maar
dan alleen als je er tijd voor hebt en als
je het echt leuk vindt, want pas dan kost
het weinig moeite en levert het wat op’,
aldus Bouma, die aangeeft dat het niet
zo moet zijn dat de medewerkers van
het accountantskantoor er veel fouten
uit moeten halen. ‘Dan ben je juist weer
meer geld kwijt.’

Online boekhouden
De meeste accountants hebben online
pakketten beschikbaar die via een internetverbinding werken. Naast het
invoeren van de betalingen en ontvangsten, kunnen dan ook specifieke codes worden toegevoegd, zodat
ze in verschillende posten van
het grootboek komen.
‘Het eerste jaar levert dit
nog geen besparing op de
rekening van de boekhouder op’, weten Bouma en Van
Gosliga. ‘Je moet er eerst sa-

men tijd in investeren om het te leren.’
Bouma noemt als voorbeeld dat het
soms verwarrend is of een factuur een
investering is of onder het kopje onderhoud valt.
‘Ook of iets zakelijk is of privé levert nog
weleens vraagtekens op’, zegt Bouma.
Maar als het coderen onder de knie is,
kan dankzij deze zelfwerkzaamheid de
rekening van de accountant lager uitvallen. ‘Naast de besparing is het vooral
een voordeel dat je hiermee inzicht in
de financiën krijgt, dat je bewuster bent
van de cijfers en dus van het reilen en
zeilen van de onderneming’, noemt Van
Gosliga. ‘Die kennis en ervaring komen
het bedrijfsresultaat ten goede.’

Aukje Maas:
‘Elke maandag achter de computer’
‘Bijhouden’, luidt het advies van Aukje Maas (53) uit Rutten op de vraag hoe zij de
boekhouding doet. ‘Elke maandag plan ik daarvoor in: zo’n vijf tot zes uur in de
week. Als je dat niet doet, stapelen de papieren zich op en kom je erin om.’
Samen met haar man Frans heeft Aukje een gemengd bedrijf met melkvee en akkerbouw. Naast de drukke werkzaamheden tussen de aardappelen, kalveren en
koeien doet ze de administratie. Elke maandag betaalt ze de rekeningen. De
boekhouding volgt er meteen achteraan. ‘Dat werkt het snelst.’
Na het telebankieren draait ze een bankafschrift uit en haalt de betalingen met de
computer binnen in het boekhoudprogramma Mifas. ‘Dat herkent veel bedrijven
waar de betalingen naartoe gaan of vandaan komen en codeert ze. Dat vul ik aan,
controleer het en via het programma kan ik ook elke drie maanden de btw-aangifte doen.’ De bankafschriften doet ze in een map en de facturen en rekeningen
nummert ze er keurig achteraan. ‘We zijn al bij nummer 242’, vertelt ze over het
eerste halfjaar. Vanaf de computer verstuurt Aukje de bestanden naar haar accountant. ‘Daar hebben we een plezierige samenwerking mee en een goede vertrouwensrelatie.’ De accountant voert de controle uit en verzorgt de verdere verwerking in de jaarcijfers. ‘De kosten voor de accountant zijn behoorlijk lager
doordat we de boekhouding zelf via de computer verwerken.’ Voorwaarde is wel
dat je het computerwerk leuk vindt, geeft Aukje aan. ‘In het begin kostte het me tijd
en moeite, maar inmiddels vind ik het geweldig leuk om te doen.’
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7 tips
voor gemakkelijk
boekhouden

••
•
••
••

V
 erwerk de administratie eens per week op een vast moment.
S
 top de facturen die bij bankafschriften horen steeds achter het afschrift in een map.
Z
 org ervoor dat van elke afboeking een bonnetje of afschrift aanwezig is.
P
 in zo veel mogelijk, dan is de betaling geregistreerd.
G
 ebruik naast de bedrijfsrekening ook een privérekening.
G
 a online boekhouden als je het écht leuk vindt.
V
 raag de cijfers terug en bespreek ze; ze vormen de basis van de
onderneming.
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