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Aan de slag met Yoursminc
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administratie te kunnen doen met behulp van Yoursminc Online
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Aan de slag met Yoursminc

Inhoudsopgave
INTRODUCTIE

4

FUNCTIONALITEIT

4

OPSTARTEN

5

FACTUURONTWERP
OFFERTEONTWERP
EN VERDER…
ALS JE VERDER WILT NA JE PROEFPERIODE

5
7
7
7

ONDERHOUDEN CONTACTEN

9

OVERZICHT
CONTACTEN WIJZIGEN
RUBRIEKEN
INLEZEN CONTACTEN

9
9
10
12

FACTUREREN

17

VOORBEREIDING
CREËREN VAN EEN FACTUUR
CREËREN VAN EEN FACTUUR INCLUSIEF BTW
DEFINITIEF MAKEN VAN DE FACTUUR
VERDERE VERWERKING VAN DE FACTUUR
ACTIES OP FACTUREN

17
17
20
21
21
22

VASTLEGGEN UITGAVEN

26

HANDMATIG
INVOEREN VAN EEN UITGAVE INCLUSIEF BTW
DEFINITIEF MAKEN VAN DE UITGAVE
VERDERE VERWERKING VAN DE UITGAVE
ACTIES OP UITGAVEN

26
28
28
29
29

SAMENSTELLEN VOORSTEL BTW-AANGIFTE - NEDERLAND

31

CONTROLEREN VAN DE BTW-AANGIFTE
VERWERKEN VAN DE BTW-AANGIFTE BINNEN HET GROOTBOEK

32
34

OFFREREN

36

CREËREN VAN EEN OFFERTE INCLUSIEF BTW
DEFINITIEF MAKEN VAN DE OFFERTE
VERDERE VERWERKING VAN DE OFFERTE
ACTIES OP OFFERTES

38
38
38
39

VERWERKEN BANKAFSCHRIFTEN

41

BANKAFSCHRIFT FORMATEN
HET INLEZEN VAN DE BANKAFSCHRIFTEN
VERWERKEN VAN BANKAFSCHRIFTEN

41
42
45
Pagina 1

Aan de slag met Yoursminc

NADERE UITLEG FUNCTIES
TERUG
VERWIJDER
MAAK AFSCHRIFTEN DEFINITIEF
BEWAAR AFSCHRIFT
OPNIEUW RECONCILIËREN
TOON GROOTBOEKREKENING
TOEWIJZEN AAN FACTUUR/UITGAVE
RIJEN PER PAGINA
DETAILS
MATCH EEN FACTUUR / SPLITS HET BEDRAG EN MATCH MEERDERE FACTUREN

49
49
49
49
49
49
50
52
53
53
54

HET BOEKEN VAN JOURNAALPOSTEN IN HET GROOTBOEK

58

WERKEN MET DE ABONNEMENTENADMINISTRATIE

60

PERIODIEKE FACTURERING

61

HET BEHEREN VAN PRODUCTEN EN DIENSTEN

63

MINIMALE GEGEVENS
PRIJZEN PER INGANGSDATUM
ABONNEMENTEN
KORTINGEN OP PRODUCTEN OF DIENSTEN

63
64
65
66

INLEZEN VAN PRODUCTEN

68

INLEZEN

68

WERKEN MET PROJECTEN

70

ACTIVITEITEN
URENREGISTRATIE
WEKELIJKSE URENREGISTRATIE
FACTUREREN PROJECTUREN

71
72
73
73

INRICHTING VERDER TOEGELICHT

77

BEGINBALANS
DAGBOEK BEGINBALANS
HET DEFINITIEF MAKEN VAN DE BEGINBALANS
VERWERKING BEGINBALANS BINNEN HET GROOTBOEK
INRICHTEN FACTUUR-, OFFERTE-, UITGAVE- EN JOURNAALPOSTNUMMERING
IN WELKE SITUATIE KIES JE VOOR HANDMATIGE NUMMERING
INSTELLEN VAN DE NUMMERING VOOR FACTUREN, UITGAVEN, OFFERTES EN JOURNAALPOSTEN
INRICHTEN VAN DE NUMMERING
INRICHTING VAN FACTUUR- EN OFFERTEONTWERP
FACTUURONTWERP
TOEPASSEN VAN EEN FACTUURONTWERP
NADERHAND AANPASSEN
OFFERTEONTWERP
REKENINGSCHEMA

77
77
79
79
81
81
82
83
84
84
87
87
89
89

Pagina 2

Aan de slag met Yoursminc

WISSELEN REKENINGSCHEMA
DIT REKENINGSCHEMA IS HET REKENINGSCHEMA WAT BESCHIKBAAR IS OP HET MOMENT DAT EEN PROEFLICENTIE IS GECREËERD .
REKENINGCATEGORIEËN
BEDRIJFSVOORKEUREN

90
90
90
91

ADMINISTRATIE IN BELGIË GEVESTIGDE ONDERNEMING

97

BEDRIJFSINFORMATIE
KOSTENCATEGORIEËN
BTW-TARIEVEN
WIJZIGEN INSTELLINGEN BTW-TARIEF
BTW-AANGIFTE

97
97
99
101
103

BUDGETTERING

107

JAAR- EN PERIODEBUDGETTEN
INVOEREN VAN BUDGETTEN
BESCHIKBARE FUNCTIES BINNEN DE MODULE BUDGETTEN
BEHEREN BUDGETTEN
BUDGETTEN
BUDGETTEN PER JAAR
BUDGETTEN PER PERIODE
INVOEREN VAN EEN NIEUW BUDGET
BUDGETTEN OP KOSTENCATEGORIE, PRODUCT OF PROJECT
BUDGET OVERZICHTEN
GROOTBOEK KOLOMMENBALANS – WERKELIJKHEID VS JAARBUDGET
PRODUCT KOLOMMENBALANS – WERKELIJKHEID VS PERIODEBUDGET
INLEZEN VAN JAARBUDGETTEN
INLEZEN VAN PERIODEBUDGETTEN

107
107
107
109
109
109
110
110
113
115
115
116
116
120

Pagina 3

Aan de slag met Yoursminc

Aan de slag met Yoursminc
AAN D E SL AG MET YOU RSMI NC

INTRODUCTIE
Yoursminc is een online service voor het onderhouden van de administratie en speciaal ontwikkelt voor
zelfstandig ondernemers (ZZP) en het Klein- en Midden Klein Bedrijf.
In dit boek beschrijven we in grote lijnen de beschikbare functionaliteit en hopen je daarmee als gebruiker
voldoende informatie te geven om aan de slag te kunnen gaan met Yoursminc.

FUNCTIONALITEIT
De volgende functies worden nader toegelicht.
1. Opstarten
2. Onderhouden contacten
3. Factureren
4. Vastleggen uitgaven
5. Samenstellen voorstel btw-aangifte
6. Offreren
7. Verwerken bankafschriften
8. Boeken van journaalposten in het grootboek
9. Werken met de abonnementenadministratie
10. Inrichten periodieke facturering
11. Budgetteren
Functies 1 t/m 5 blijken voor veel zelfstandig ondernemers (ZZP) te voldoen voor het
bijhouden van de administratie. Een boekhouder of accountant controleert en stelt verder
de jaarrekening op.
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OPSTARTEN
Nadat je hebt geregistreerd voor een proeflicentie wordt er automatisch een administratie voor je geopend
binnen Yoursminc.
Deze administratie is dusdanig ingericht dat je er direct mee aan de slag kunt.
Hieronder volgen een paar aandachtspunten waar je wellicht toch eerst even naar wilt kijken alvorens de
starten:

Factuurontwerp
Met behulp van een factuurontwerp heb je volledige controle over hoe een factuur er uit gaat zien op het
moment dat je deze vanuit Yoursminc creëert. Het factuurontwerp wat nu al voor je in de administratie
aanwezig is kun je direct zo gebruiken, maar wellicht wil je hier je bedrijfslogo in opnemen.
Ga hiervoor naar Diverse – Voorkeuren – Factuurontwerp en selecteer het ‘Standaard’ factuurontwerp.

AFBEELDING 1 PLAATSEN BEDRIJFSLOGO

Klik nu op ‘Wijzig logo’
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AFBEELDING 2 KIES JE BEDRIJFSLOGO

Door nu de knop [Bestand kiezen] te gebruiken kun je een logo op je PC selecteren om te gebruiken binnen
je factuurontwerp.

AFBEELDING 3 BEWAAR NU HET LOGO
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Door op [Bewaar logo] te drukken wordt het logo wat je had geselecteerd, opgeslagen in het
factuurontwerp.

Of fer teontwerp
Indien je eveneens offertes wilt gaan creëren, kun je dezelfde handelingen uitvoeren zoals beschreven voor
het factuurontwerp. Ga nu eerst naar Diverse – Voorkeuren – Offerteontwerp en selecteer het ‘Standaard’
offerteontwerp

En verder…
Voor verdere informatie over de inrichting van je administratie verwijzen we je graag naar het hoofdstuk
“Inrichting verder toegelicht”

Als je verder wilt na je proefperiode
Uiteraard hopen we dat je tevreden bent over de mogelijkheden binnen het pakket en dat je na afloop van
je proefperiode kiest voor een van de betaalde licentievarianten.
Je zult tegen het einde van je proefperiode een aantal keren door het pakket er op gewezen worden dat je
proefperiode over een aantal dagen afloopt. Deze meldingen kun je door op [OK] te drukken bevestigen,
waarna je gewoon verder kunt werken. Is de proefperiode echter verlopen, dan zal je moeten kiezen: Ik ben
klaar met de proefperiode en besluit niet verder te gaan met Yoursminc, of je besluit verder te gaan met
Yoursminc en je kiest een van de betaalde licenties.
Voor het kiezen van een betaalde licentie ga je naar Diverse – Voorkeuren – Mijn Account, hier kom je
overigens ook terecht als je bij afloop van je proefperiode kiest voor het nemen van een licentie.

AFBEELDING 4 KIEZEN VOOR EEN BETAALDE LICENTIE

NOTE
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Getoonde licentievormen en prijzen dienen slechts als voorbeeld. Er kunnen verder geen
rechten aan worden ontleend.
Doe nu het volgende:
1. Klik op de gewenste licentie
Hierna verschijnt het volgende:

2. Selecteer nu uit de lijst de gewenste betaalperiode (Maandelijks, Kwartaal, Jaarlijks)
3. Voer het IBAN in van je bankrekening, waarvan het abonnementsgeld geïncasseerd mag worden.
4. Druk op [Wijzig licentie]
Je licentie is nu gewijzigd.

Pagina 8

Aan de slag met Yoursminc

ONDERHOUDEN CONTACTEN
Binnen Yoursminc spreken we over ‘Contacten’ als we het hebben over ‘Debiteuren’, ‘Crediteuren’, ‘Klanten’,
‘Leveranciers’, ‘Relaties’ etc.
Overzicht
Voor een overzicht van je contacten, selecteer je Menu - Contacten - Contacten – Overzicht

AFBEELDING 5 OVERZICHT CONTACTEN

Contacten wijzigen
Klik op het

icoon om de gegevens van een contact te wijzigen.

Direct hierna wordt de detailpagina getoond, waarin de gegevens kunnen worden gewijzigd.
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Rubrieken
De contacten pagina bevat een aantal rubrieken waarin we diverse gedetailleerde informatie van een
contact kunnen vastleggen.
CATEGORIEËN
Yoursminc onderkent een aantal ‘standaard’ contactcategorieën welke automatisch worden onderhouden.
Deze categorieën zijn:

 Leverancier
Deze categorie wordt automatisch toegewezen op het moment dat er voor het contact een uitgave is
ingevoerd.
 Klant
Deze categorie wordt automatisch toegewezen op het moment dat er voor het contact een factuur
wordt gecreëerd.
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 Binnenland
Deze categorie wordt automatisch toegewezen als het contact gevestigd is in hetzelfde land als jouw
eigen onderneming.
 Buitenland binnen EU
Deze categorie wordt automatisch toegewezen als het contact gevestigd is in een andere EU land
dan jouw eigen onderneming.
 Buitenland buiten EU
Deze categorie wordt automatisch toegewezen als het contact gevestigd is in een andere ‘niet EU’
land dan jouw eigen onderneming.
 Klanten via Webshop
Deze categorie wordt automatisch toegewezen als het contact is aangeleverd vanuit de Yoursminc
webshop koppeling.
CONTACTPERSONEN
Hier kunnen gegevens van medewerkers van het betreffende contact worden vastgelegd.
POSTADRES
Hier kan een postadres worden vastgelegd, hetgeen zinvol is als dit afwijkt van het vestigingsadres. Het
betreffende postadres zal ook gebruikt worden bij de adressering van een factuur of offerte.
DETAILS
Hier kunnen gegevens worden vastgelegd als:

 Bankrekening
 IBAN
 BIC
 Inschrijfnummer Kamer van Koophandel
 btw nummer
 Betaalmethode
Deze wordt o.a. gebruikt bij de afhandeling van Automatische Incasso.
 Betalingstermijn
Deze wordt gebruikt t.b.v. de bepaling van de vervaldatum van een factuur, offerte en uitgave.
SEPA AUTORISATIE
Indien je gebruik wilt gaan maken van automatische incasso, dan moeten onder deze rubriek de volgende
gegevens worden vastgelegd ter ondersteuning van de incasso:

 Datum handtekening
De datum waarop je klant autorisatie heeft verleend voor het automatisch incasseren van facturen.
 Opzegdatum
Een eventuele datum waarop de autorisatie voor de automatische incasso wordt beëindigd.
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 Mandaat
De identificatie van het mandaat welke je klant heeft getekend als autorisatie voor automatische
incasso.
 Volgorde
Ten behoeve van de aanmaak van een SEPA incasso bestand, moet een ‘Volgorde’ worden
meegegeven voor iedere klant waarvoor geïncasseerd moet gaan worden. Deze volgorde moet 1
van de volgende waarden bevatten:
 FRST – Eerste keer
 RCUR – Volgende
 FNAL – Laatste keer
 OOFF – Eenmalig
SOCIAL MEDIA
Hier kun je gegevens vastleggen van de diverse door jouw klant gebruikte social media als: facebook, twitter
etc.

Inlezen contacten
Als je de gegevens van je contacten ergens in een spreadsheet hebt bewaart, dan kun je deze in één keer
inlezen. Je spreadsheet moet je wegschrijven als een zgn “komma gescheiden” bestand, ook wel csv
genoemd.
Zorg er voor dat het spreadsheet voldoet aan de volgende indeling:
Kolom

Formaat

Verplicht

Omschrijving

BEDRIJFSNAAM / ACHTERNAAM

ALPHANUMERIEK(50)

Ja

Naam van het contact.
Indien de VOORNAAM of de INITIALEN zijn ingevuld
wordt deze contact als een ‘Particulier’ beschouwt.

VOORNAAM

ALPHANUMERIEK(30)

Nee

Contact voornaam
Indien de VOORNAAM of de INITIALEN zijn ingevuld
wordt deze contact als een ‘Particulier’ beschouwt.

INITIALEN

ALPHANUMERIEK(15)

Nee

Contact initialen
Indien de VOORNAAM of de INITIALEN zijn ingevuld
wordt deze contact als een ‘Particulier’ beschouwt.

TUSSENVOEGSEL

ALPHANUMERIEK(20)

Nee

Contactnaam tussenvoegsel zoals: van, van der, de
etc.

BANKREKENING

ALPHANUMERIEK(34)

Nee

Contact IBAN

STRAAT

ALPHANUMERIEK(100)

Nee

Straatnaam in vestigingsadres

STAD

ALPHANUMERIEK(50)

Nee

Plaatsnaam in vestigingsadres
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LAND

ALPHANUMERIEK(50)

Nee

Land in vestigingsadres

POSTCODE

ALPHANUMERIEK(10)

Nee

Postcode in vestigingsadres

STRAAT POSTADRES

ALPHANUMERIEK(100)

Nee

Straatnaam in postadres

STAD POSTADRES

ALPHANUMERIEK(50)

Nee

Plaatsnaam in postadres

LAND POSTADRES

ALPHANUMERIEK(50)

Nee

Land in postadres

POSTCODE POSTADRES

ALPHANUMERIEK(10)

Nee

Postcode in postadres

EMAIL

ALPHANUMERIEK(100)

Nee

Contact emailadres

MOBIEL NUMMER

ALPHANUMERIEK(20)

Nee

Contact mobiel telefoonnummer

TELEFOONNUMMER

ALPHANUMERIEK(20)

Nee

Contact telefoonnummer

KVK-NUMMER

ALPHANUMERIEK(20)

Nee

Contact inschrijfnummer Kamer van Koophandel

BTW NUMMER

ALPHANUMERIEK(20)

Nee

Contact btw-nummer

FACEBOOK

ALPHANUMERIEK(100)

Nee

Contact Facebook adres

GOOGLEPLUS

ALPHANUMERIEK(100)

Nee

Contact Google+ adres

TWITTER

ALPHANUMERIEK(100)

Nee

Contact Twitter adres

LINKEDIN

ALPHANUMERIEK(100)

Nee

Contact Linkedin adres

WEBSITE

ALPHANUMERIEK(100)

Nee

Contact Website adres

GEBOORTEDAG

ALPHANUMERIEK(10)

Nee

Geboortedatum contact

Formaat DD/MM/YYYY
CONTACTPERSOON

ALPHANUMERIEK(100)

Nee

Naam contactpersoon

COMMENTAAR

ALPHANUMERIEK(4000)

Nee

Commentaarregel

Kies hiervoor Menu – Contacten – Inlezen contacten
In de nu getoonde pagina moet je nu een csv bestand selecteren wat aan het eerder beschreven formaat
voldoet.
Belangrijk is om aan te geven:
 Scheidingsteken
Het teken waarmee de ene kolom wordt onderscheiden van de ander. Dit is normaal gesproken een
‘,’ maar zou ook een ander teken kunnen zijn.
 Eventueel afgescheiden door
Het kan zijn dat naast het ‘Scheidingsteken’ nog een andere teken in het bestand voorkomt om
kolommen van elkaar te onderscheiden.
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 1e rij bevat kolomnamen
Deze optie moet zijn aangevinkt als de eerste rij in het csv bestand kolomnamen bevat, deze moeten
nl niet als een contact worden geïnterpreteerd.

AFBEELDING 6 SELECTEREN VAN HET BESTAND

Druk nu op [Next]
De nu getoonde pagina toont de gegevens uit het opgegeven bestand. Je kunt nu ook direct vaststellen dat je
in de vorige pagina de juiste informatie hebt ingevoerd. Zou je bijvoorbeeld niet het juiste scheidingsteken
hebben opgegeven, dan zullen de gegevens in deze pagina niet netjes per kolom worden getoond.

AFBEELDING 7 HET TOEWIJZEN VAN KOLOMMEN

We moeten nu aangeven welke kolommen in het bestand overeenkomen met de kolommen binnen Yoursminc.
Dit doen we door in de eerste regel (Column mapping) de juiste associatie vast te leggen.
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Het volgende voorbeeld toont het selecteren van de kolom ‘BEDRIJFSNAAM OF ACHTERNAAM’ om te worden
geassocieerd met de eerste kolom in je bestand.

Doe dit vervolgens met alle kolommen in deze pagina. Kolommen welke geen overeenkomstige kolom binnen
Yoursminc hebben, kun je gewoon overslaan (Do not load).

Als je alle kolommen hebt gehad, druk je op [Volgende]
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AFBEELDING 8 EINDRESULTAAT TOEWIJZING

In de nu getoonde pagina kun je controleren of de juiste kolom associaties zijn gedaan en indien dit het geval
is op [Importeer gegevens] drukken om het inlezen van de contacten op te starten.
Nadat het bestand is ingelezen zal het aantal gecreëerde en eventueel overslagen gegevens (Contacten
en/of contactpersonen) worden getoond.

AFBEELDING 9 EINDRESULTAAT INLEZEN

Als een gegeven is overgeslagen, vind je in de pagina eveneens wat hier de reden toe is.
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FACTUREREN
Voorbereiding
Zorg voor een factuurontwerp dat aan je wensen voldoet. Op het moment dat je als nieuwe gebruiker met
Yoursminc aan de slag gaat en recentelijk een (proef)abonnement hebt genomen, is er een ‘standaard’
ontwerp aanwezig. Het enige wat je hier wellicht nog zou willen doen, is het opnemen van je bedrijfslogo.
Verder voldoet het standaard factuurontwerp aan de vereisten zoals gesteld door de Belastingdienst.

Creëren van een factuur
Selecteer Menu – Facturen – Facturen – Creëer nieuwe factuur

Je zult nu als eerste:
 Het contact moeten selecteren welke wilt gaan factureren. Dit kan een bestaand contact zijn, of je
kunt nu direct een nieuw contact toevoegen door te kiezen voor Klik om een nieuw contact (bedrijf)
te creëren. Het contact wat je nu dan eventueel nieuw zou creëren wordt dan automatisch
geselecteerd als te factureren contact.
 Het te gebruiken factuurontwerp selecteren. Automatisch is hiervoor het ‘Standaard Factuurontwerp’
voor gekozen.
Druk op [Selecteer contact]
Je ziet nu direct de factuur getoond volgens het gekozen factuurontwerp.
Je kunt nu de details voor de factuur invoeren, oftewel de specificatie van hetgeen je wilt factureren (een
product of een dienst). Het volgende voorbeeld toont de facturering van 10 gemengde bloemboeketten,
waarbij tevens bezorgkosten in rekening worden gebracht.
Merk op dat we in het veld ‘Product’ kort een beschrijving ‘Boeket’ hebben ingevoerd, een nadere toelichting
in het veld ‘Omschrijving’, het ‘Aantal’ geleverde boeketten, de ‘Prijs’ van een boeket en dat we het
bijhorende btw-tarief (6% voor bloemen) hebben geselecteerd.
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Het totaalbedrag van de regel en het totaalbedrag van de factuur alsmede het btw-bedrag worden
automatisch berekend.
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AFBEELDING 10 CREATIE VAN EEN FACTUUR, WHAT YOU SEE IS WHAT YOU GET...
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We kunnen nu het volgende met deze factuur doen:
 Voor de gegevens binnen de gekleurde kaders zoals; Koptekst, Contactgegevens, Ter attentie van,
Factuurdatum, Referentie, Commentaar en Voettekst geldt dat als je klikt in het kader, je deze
gegevens kunt aanpassen.
 Het volgende voorbeeld toont het aanpassen van de Factuur- of Vervaldatum

 Wijzigen Betaalwijze
Standaard wordt de betaalwijze van een factuur op ‘Bank’ gezet. Het is echter mogelijk om deze aan
te passen in:
 Automatische Incasso
Indien je gebruik wilt maken van automatisch incasso voor het incasseren van de factuur.
 Credit Card
Indien de factuur op basis van Credit Card gaat worden betaald.
 Contant
Indien de factuur contant gaat worden afgerekend.
 Mollie
Mollie is een van de grootste Payment Providers in Nederland. Hiermee ben je in staat om
betaling te laten doen d.m.v. iDeal, Credit Card, MisterCash, PayPal etc.

Creëren van een factuur inclusief btw
Ondernemers met een winkel verkopen meestal aan consumenten en rekenen daarom vaak met een prijs
inclusief btw.
In deze situatie kies je voor ‘Prijzen: Inclusief BTW’, in welke situatie alle bedragen als inclusief btw worden
beschouwd en de btw-hier uit berekend wordt.
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Definitief maken van de factuur
Zolang je nog niet helemaal klaar bent met de factuur, kun je deze opslaan als ‘Concept’. Dit betekent dat je
te allen tijden de factuur nog kunt aanpassen.
Ben je er echter zeker van dat de factuur volledig is en correct, dan kun je deze ‘Definitief’ maken, waarna
het volgende gebeurt:
 Er wordt een factuurnummer gegenereerd.
 De factuur wordt verwerkt binnen het grootboek.
Het is mogelijk om zelf een factuurnummer in te voeren. Hiervoor moet je ervoor zorgen
dat je gebruik maakt van een dagboek waarvoor ‘Handmatige factuurnummering’ is
gekozen. Ga hiervoor naar Menu – Diverse – Financieel – Dagboeken.

Verdere verwerking van de factuur
De volgende verwerking van een factuur is beschikbaar binnen Yoursminc

Van status

Naar Status

Concept

Definitief

Definitief

Verzonden

Definitief

Betaald

Definitief

Gecrediteerd

Verzonden

1e keer aangemaand

Verzonden

Betaald

Verzonden

Gecrediteerd

1e keer aangemaand

2e keer aangemaand

1e keer aangemaand

Gecrediteerd

1e keer aangemaand

Betaald

2e keer aangemaand

2e keer aangemaand

2e keer aangemaand

Gecrediteerd

2e keer aangemaand

Betaald

Betaald

Gecrediteerd

Verzonden

Oninbaar
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Verzonden

Oninbaar afgeschreven

De hier beschreven verwerking is beschikbaar via een ‘knop’ in de pagina of via het ‘Meer’ menu aan de
bovenzijde van de pagina.
Het volgende voorbeeld toont de mogelijkheid tot: Versturen van de factuur, registreren betaling en het
crediteren van de factuur.

Acties op facturen
Naast de beschreven mogelijke statuswijzigingen van een factuur zijn de volgende acties op een factuur
mogelijk:

Actie

Omschrijving

Afdrukken factuur

Direct afdrukken van de huidige factuur
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Versturen factuur

Het versturen van de factuur via email of zelf versturen

Bekijk journaalposten

Bekijk de journaalposten welke zijn gecreëerd als resultaat van:
•
•
•

Het definitief maken van de factuur
Het betalen van de factuur
Het crediteren van de factuur
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Kopieer factuur

Creëer een nieuwe factuur op basis van de huidig
geselecteerde

Verwijderen factuur

Verwijder de huidig geselecteerde factuur

Bekijk factuur

Factuur wordt in een venster getoond

Download factuur

Factuur wordt in pdf format gedownload naar je PC
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Crediteren factuur

Factuur wordt gecrediteerd
De huidig geselecteerde factuur krijgt de status ‘Gecrediteerd’
en er wordt een factuur met de status ‘Creditnota’ gecreëerd
met alle bedragen vermenigvuldigt met -1.

Aanmanen factuur

Factuur wordt aangemaand
De geselecteerde factuur krijgt de status ‘

Pagina 25

Aan de slag met Yoursminc

VASTLEGGEN UITGAVEN
Met deze functie kun je alle uitgaven welke je in het kader van je onderneming maakt in de administratie
vastleggen.
Als we het binnen Yoursminc hebben over uitgaven, doelen we op uitgaven als
brandstofbonnen, maar ook de afrekening welke je ontvangt van Google voor het gebruik
van Google Drive, of de Inkoopfactuur welke je van de leverancier van je
magazijnstellingen hebt ontvangen etc.
Binnen Yoursminc kunnen uitgaven op de volgende manieren worden ingevoerd:
 Handmatig
 Handmatig op basis van een kopie van een eerdere uitgave
 Ingelezen via een csv bestand
 Via Scan & Herken. Ingelezen door een gescande factuur of een digitale versie van een ontvangen
factuur.

Handmatig
Via Menu – Facturen – Uitgaven – Voer nieuwe uitgave in

AFBEELDING 11 INVOEREN VAN EEN UITGAVE

Allereerst moeten we het contact selecteren waarvan de uitgave afkomstig is (bijv. de leverancier), of als we
de link Klik om contact te creëren selecteren en de leverancier eerst invoeren.
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AFBEELDING 12 INVOEREN VAN EEN CONTACT VANUIT UITGAVE

Je kunt nadat je een contact hebt geselecteerd en het factuurnummer (wat op de inkoopfactuur staat) hebt
ingevoerd de regels invoeren. Iedere regel betreft een toewijzing aan een kostencategorie (welke op zijn
beurt is gekoppeld aan een grootboekrekening).
Door op het ‘Details’ icoon aan de linkerzijde van de regel te klikken ben je eveneens in staat om direct toe
te wijzen aan een kostencategorie, grootboekrekening en aan een project (zie het volgende voorbeeld).
Op deze wijze heb je volledige controle over het boeken van je kosten.
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AFBEELDING 13 TOEWIJZING VAN EEN UITGAVEREGEL

Invoeren van een uitgave inclusief BTW
Bij het invoeren van een uitgave kan het soms wenselijk zijn de bedragen inclusief BTW in te voeren. Dit om
bijvoorbeeld afrondingsverschillen te voorkomen. Het kan nl zijn dat de software waarmee je leverancier zijn
factuur heeft gecreëerd, op een andere wijze met afrondingen omgaat dan dat Yoursminc dat doet. Zou je
zo een uitgave met meerdere regels exclusief BTW invoeren, dan bestaat de mogelijkheid van een
afrondingsverschil t.o.v. het totaalbedrag in de factuur van je leverancier.
Door in deze situatie het bedrag inclusief BTW in te voeren voorkom je zo’n afrondingsverschil.

Definitief maken van de uitgave
Zolang je nog niet helemaal klaar bent met de uitgave, kun je deze opslaan als ‘Ingevoerd’. Dit betekend dat
je te allen tijde de uitgave nog kunt aanpassen.
Ben je er echter zeker van dat de uitgave volledig is en correct, dan kun je deze ‘Definitief’ maken, waarna
het volgende gebeurt:
 Er wordt een factuurnummer gegenereerd.
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 De uitgave wordt verwerkt binnen het grootboek.

Verdere verwerking van de uitgave
De volgende verwerking van een uitgave is beschikbaar binnen Yoursminc

Van status

Naar Status

Ingevoerd

Definitief

Definitief

Betaald

Definitief

Gecrediteerd

Betaald

Gecrediteerd

De hier beschreven verwerking is beschikbaar via een ‘knop’ in de pagina.

Acties op uitgaven
Naast de beschreven mogelijke statuswijzigingen van een uitgave zijn de volgende acties op een uitgave
mogelijk:

Actie

Omschrijving

Kopieer uitgave

Er wordt een kopie van de uitgave gecreëerd

Wijzig uitgave

De uitgave wordt weer in status ‘Ingevoerd’ geplaatst, waarna deze kan
worden gewijzigd.
Alle journaalposten welke ten gevolge van het verwerken van de uitgave
waren gecreëerd binnen het grootboek zullen worden ‘tegengeboekt’.

Verwijder uitgave

De uitgave wordt verwijderd
Alle journaalposten welke ten gevolge van het verwerken van de uitgave
waren gecreëerd binnen het grootboek zullen worden ‘tegengeboekt’.

Bekijk journaalposten

Alle aan de verwerking van de uitgave gerelateerde journaalposten
worden getoond.
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Toevoegen van het
originele document

Het ‘uploaden’ van het brondocument welke je van de leverancier hebt
ontvangen
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SAMENSTELLEN VOORSTEL BTW-AANGIFTE - NEDERLAND
De binnen dit hoofdstuk beschreven toelichting op het samenstellen van het voorstel Btwaangifte, heeft betrekking op ondernemingen welke in Nederland zijn gevestigd.
Op basis van de binnen de administratie aanwezige facturen (inkomsten) en uitgaven kan een voorstel voor
de btw-aangifte als volgt worden gecreëerd:
•

Selecteer menu Financieel – Overzichten – BTW
of

•

Selecteer menu Rapporten – BTW aangifte

Vervolgens wordt de volgende pagina getoond. In deze pagina moet je nu de periode of het kwartaal
selecteren waarvoor je het btw-aangiftevoorstel wilt genereren. Na selectie van de periode of kwartaal en
het jaar druk je nu op [Ga] waarna de pagina zal worden ververst.
Het hieronder getoonde voorbeeld voorziet in het voorstel over het 2e kwartaal van boekjaar 2015. Zoals je
zult zien is de opmaak volgens de rubricering bepaald door De Belastingdienst.
Voor een nadere toelichting van deze rubrieken verwijzen we je graag naar de website van De
Belastingdienst
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/btw_aangifte_d
oen_en_betalen/

Pagina 31

Aan de slag met Yoursminc

Controleren van de btw-aangifte
De onderzijde van de pagina stelt je in staat om te controleren of het voorstel van de btw-aangifte correct is
(in de zin van: zijn al mijn facturen en uitgaven in het voorstel opgenomen?)
De onderzijde van de pagina bevat per rubriek in de aangifte de mogelijkheid om een overzicht te tonen
van opgenomen facturen / uitgaven.
Het volgende voorbeeld toont de verantwoording van Rubriek 1
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AFBEELDING 14 CONTROLE MOGELIJKHEDEN BTW-AANGIFTE VOORSTEL

Het voorbeeld toont per btw-tarief de diverse facturen welke als grondslag in het voorstel zijn opgenomen.
Hier worden zowel factuurnummer als journaalnummer getoond. Door op een link te klikken wordt automatisch
de betreffende factuur of journaalpost getoond.
Het voorbeeld hieronder toont het selecteren van factuur 2015050000026
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Door op de knop [< Terug] te drukken kom je weer in de btw-aangifte pagina terecht.

Verwerken van de btw-aangifte binnen het grootboek
Om de btw-aangifte nu te verwerken binnen het grootboek druk je op de knop [Verwerken binnen het
grootboek]
Je zult nu een melding krijgen dat de btw-aangifte is verwerkt binnen het grootboek.
Door nu te selecteren menu – Financieel – Memoriaalboeking – Overzicht Memoriaalboekingen kom je in
de overzichtpagina terecht waarin je de zojuist gecreëerde memoriaalboeking (journaalpost zult terugvinden.
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In ons voorbeeld hebben we de verwerking binnen het grootboek gedaan op 12-07-2015. Als we deze
periode selecteren binnen de pagina en op [Ga] drukken, zien we de betreffende memoriaalboeking.

AFBEELDING 15 TIJDENS HET VERWERKEN BINNEN HET GROOTBOEK GECREEERDE JOURNAALPOST

Als we nu de memoriaalboeking selecteren door op het icoon aan de linkerzijde te klikken zien we de
volgende boeking:

AFBEELDING 16 DETAILERING VAN DE GECREEERDE BOEKINGEN
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OFFREREN
Het creëren van een offerte in Yoursminc heeft veel weg van het creëren van een factuur. Door te kiezen voor
menu Offertes – Creëer nieuwe offerte, kom je terecht in een pagina welke de opmaak toont van de offerte
welke je gaat creëren.

Je zult nu als eerste:
 Het contact moeten selecteren waaraan je de offerte wilt gaan sturen. Dit kan een bestaand contact
zijn, of je kunt nu direct een nieuw contact toevoegen door te kiezen voor Nieuw contact. Het contact
wat je nu dan eventueel nieuw zou creëren wordt automatisch geselecteerd als te offreren contact.
Druk op [Selecteer contact]
Je ziet nu direct de offerte getoond volgens standaard offerteontwerp.
Je kunt nu de details voor de offerte invoeren, oftewel de specificatie van hetgeen je wilt offreren (een
product of een dienst). Het volgende voorbeeld toont het offreren van 15 gemengde bloemboeketten,
waarbij tevens bezorgkosten in rekening worden gebracht. Eveneens wordt een korting van 10% op de
boekketten verleend.
Merk op dat we in het veld ‘Product’ kort een beschrijving ‘Boeket’ hebben ingevoerd, een nadere toelichting
in het veld ‘Omschrijving’, het ‘Aantal’ geoffreerde boeketten, de ‘Prijs’ van een boeket en dat we het
bijhorende btw-tarief (6% voor bloemen) hebben geselecteerd. Aangezien de bezorgkosten het bezorgen
van bloemen betreft mogen we hier het 6% tarief voor hanteren.
Het totaalbedrag van de regel en het totaalbedrag van de offerte alsmede het btw-bedrag worden
automatisch berekend.
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We kunnen nu het volgende met deze offerte doen:
 Voor de gegevens binnen de gekleurde kaders zoals; Koptekst, Contactgegevens, Ter attentie van,
Offertedatum, Referentie, Commentaar en Voettekst geldt dat als je klikt in het kader, je deze
gegevens kunt aanpassen.
 Het volgende voorbeeld toont het aanpassen van de Offerte- of Vervaldatum

Creëren van een offer te inclusief btw
Indien je de voorkeur geeft aan het baseren van de je offerte op prijzen inclusief btw, dan is dit eveneens
mogelijk.
In deze situatie kies je voor ‘Prijzen: Inclusief BTW’, in welke situatie alle bedragen als inclusief btw worden
beschouwd en de btw-hier uit berekend wordt.

Definitief maken van de offer te
Zolang je nog niet helemaal klaar bent met de offerte, kun je deze opslaan als ‘Concept’. Dit betekend dat je
te allen tijde de offerte nog kunt aanpassen.
Ben je er echter zeker van dat de offerte volledig is en correct, dan kun je deze ‘Definitief’ maken, waarna
het volgende gebeurt:
 Er wordt een offertenummer gegenereerd.
Het is mogelijk om zelf een offertenummer in te voeren. Hiervoor moet je ervoor zorgen
dat je gebruik maakt van een dagboek waarvoor ‘Handmatige offertenummering’ is
gekozen. Ga hiervoor naar Menu – Diverse – Financieel – Dagboeken.

Verdere verwerking van de offer te
De volgende verwerking van een offerte is beschikbaar binnen Yoursminc
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Van status

Naar Status

Concept

Definitief

Definitief

Verzonden

Verzonden

Geaccepteerd

Verzonden

Afgewezen

Afgewezen

Concept

De hier beschreven verwerking is beschikbaar via een ‘knop’ in de pagina of via het ‘Meer’ menu aan de
bovenzijde van de pagina.

Acties op offer tes
Naast de beschreven mogelijke statuswijzigingen van een offerte zijn de volgende acties op een offerte
mogelijk:

Actie

Omschrijving

Afdrukken offerte

Direct afdrukken van de huidige offerte

Versturen offerte

Het versturen van de factuur via email of zelf versturen
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Kopieer offerte

Creëer een nieuwe offerte op basis van de huidig
geselecteerde

Verwijderen offerte

Verwijder de huidig geselecteerde offerte

Bekijk offerte

Offerte wordt in een venster getoond

Koppelen bestand

Hiermee kun je een document aan de offerte toevoegen, welke
samen met de offerte aan de klant kan worden toegezonden.
Dit zou bijvoorbeeld een begeleiden schrijven of de Algemene
Voorwaarden kunnen zijn.

Creëren van factuur op basis van
de offerte

Nadat een offerte is geaccepteerd, kan op basis van de
offerte een factuur worden gecreëerd.
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VERWERKEN BANKAFSCHRIFTEN
Yoursminc stelt je in staat bankafschriften in te lezen en te verwerken. Onder het verwerken verstaan we het
afhandelen van betalingen en ontvangsten op je bankrekening binnen de administratie.
Voorbeelden hiervan zijn:
 Ontvangsten
Een aantal van de facturen welke je aan klanten hebt verstuurd zijn betaald en als ontvangst
bijgeschreven op je bankrekening. Om je administratie bij te werken moet je nu deze ontvangsten
toewijzen (afletteren) aan de vanuit Yoursminc verstuurde facturen.
Als resultaat hiervan:
 Krijgen deze facturen de status ‘Betaald’
 Worden de ontvangsten geboekt binnen het grootboek, hetgeen o.a. betekent dat je vorderingen
(het geld wat je nog te verwachten hebt van je klanten) kleiner worden.
 Betalingen
Facturen welke je zelf hebt ontvangen van leveranciers heb je binnen Yoursminc ingevoerd als een
Uitgave. Je hebt nu een aantal van deze facturen betaald, hetgeen resulteert als het afschrijven van
de betreffende bedragen van je bankrekening. Om je administratie bij te werken moet je deze
betalingen toewijzen (afletteren) aan de binnen Yoursminc ingevoerde uitgaven.
Als resultaat hiervan:
 Krijgen deze uitgaven de status ‘Betaald’
 Worden de ontvangsten geboekt binnen het grootboek, hetgeen o.a. betekent dat je schuld aan
je leveranciers kleiner is geworden.

Bankafschrift formaten
Yoursminc ondersteunt de volgende bestandformaten voor bankafschriften:
 Komma gescheiden (csv)
Beschikbaar bij o.a. ING Bank en de RABO Bank.
 MT940
Beschikbaar bij alle banken
 CAMT.053
Beschikbaar bij alle banken
De volgende kanttekeningen vallen hierbij te maken:
 MT940 en CAMT.053 veelal alleen beschikbaar voor zakelijke bankrekeningen
 CAMT.053 bevat de grootste detaillering voor wat betreft betalingen en ontvangsten als het gaat om
batch betalingen of incasso’s. Heb je bijvoorbeeld een incasso gedaan van 200 facturen, dan bevat
CAMT0.053 de detaillering van iedere afzonderlijke incasso, daar waar MT940 alleen de ontvangst
van één totaalbedrag zal vermelden. Dit laatste levert een enorme uitdaging op het moment dat je
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deze ontvangst wilt gaan toewijzen aan de 200 geïncasseerde facturen. Met de detaillering binnen
een CAMT.053 bestand is dit geen enkel probleem.
 CAMT.053 bestanden worden per dag beschikbaar gesteld door de bank, terwijl dit bij MT940 1
bestand kan zijn over bijvoorbeeld een maand. Haal je dus afschriften op voor een maand in
CAMT.053 formaat, dan resulteert dit in een 20-tal bestanden in CAMT.053 formaat, terwijl dit 1
enkel MT940 bestand zou zijn.
Yoursminc ondersteunt overigens het inlezen van meerdere bestanden in één keer, oftewel de 20
CAMT.053 bestanden (in ons voorbeeld) kunnen in één keer worden ingelezen.

Het inlezen van de bankafschriften
Door te kiezen voor menu – Financieel – Bank – Inlezen bankafschriften kom je in de volgende pagina
terecht.

In dit voorbeeld kiezen we voor het inlezen van bankafschriften in het CAMT.053 formaat. Door vervolgens
op de knop [Bestanden kiezen] te klikken kunnen we de in te lezen bestanden van onze PC inlezen (Zie het
volgende voorbeeld).
Merk op dat het CAMT.053 formaat voor alle banken hetzelfde is. In tegenstelling toe
komma gescheiden en MT940, welke per bank een afwijkende formaat hebben.
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Het getoonde voorbeeld is vastgelegd op een iMac (iOS) en zal bij gebruik in een browser op een Windows
PC er iets anders uitzien.
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Nadat je nu op de knop [Inlezen bestanden] hebt gedrukt worden de geselecteerde bestanden ingelezen en
getoond in de overzichtpagina ‘Bankafschriften’…

AFBEELDING 17 OVERZICHT INGELEZEN BANKAFSCHRIFTEN

Het overzicht toont o.a. het aantal te verwerken mutaties per afschrift (kolom ‘Open’) en het aantal reeds
verwerkte mutaties (kolom ‘Definitief’) en de betreffende Bankrekening (Je zou nl van meerdere
bankrekeningen gebruik kunnen maken).
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Verwerken van bankafschriften
Door vanuit de overzichtpagina Bankafschriften een bankafschrift te openen kunnen de ontvangsten en
betalingen worden verwerkt.

We selecteren nu het ingelezen afschrift door op het icoon ‘Details’ (linkerzijde) te klikken.

AFBEELDING 18 GEOPEND BANKAFSCHRIFT

De pagina toont nu het geopende bankafschrift met de diverse mutaties gesorteerd op datum. Naast een
Omschrijving vinden we de naam van het Contact (je klant of leverancier), het Bedrag van de afschrift, een
Referentie en een Grootboekrekening.
Let op; de bovenzijde van de pagina toont ‘Toon grootboekrekening’ en ‘Toewijzen aan factuur/uitgave’. In
dit voorbeeld kijken we met name naar de mogelijkheid om ontvangsten en betalingen toe te wijzen aan een
openstaande factuur of uitgave.
Een negatief bedrag betekent dat er geld van onze bankrekening is afgeschreven en een positief bedrag
betekent dat we geld op onze bankrekening hebben ontvangen.
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Wat ons opvalt zijn de groen gekleurde ‘vinkjes’ aan de rechterzijde van de kolom Referentie. Dit betekent
dat tijdens het inlezen van de bankafschrift er is gekeken of er voor de betreffende ontvangsten en/of
betalingen openstaande facturen / uitgaven in onze administratie aanwezig zijn met een gelijk bedrag als
het ontvangen / betaalde bedrag. Indien er precies 1 factuur of uitgave wordt gevonden, wordt er
aangenomen dat de ontvangst / betaling gerelateerd is aan de gevonden factuur of uitgave. Tevens wordt
in deze situatie het groen gekleurde ‘vinkje’ geplaatst. We noemen deze functionaliteit ‘Reconciliatie’.
Als we nu de mouse pointer boven een van de vinkjes houden worden de gegevens van de betreffende
factuur of uitgave getoond. Op deze wijze is het eenvoudig om vast te stellen dat het ontvangen of betaalde
bedrag inderdaad hoort bij de toegewezen factuur of uitgave. Dit is dus eigenlijk een ‘voorstel’.

AFBEELDING 19 FACTUURGEGEVENS BINNEN BANKAFSCHRIFT

In ons voorbeeld weten we zeker dat het ontvangen bedrag van €678,25 hoort bij de factuur welke
automatisch was toegewezen. We kunnen nu de betreffende betaling ‘definitief’ maken door de ‘check box’
aan de rechterzijde van de pagina te selecteren en vervolgens op de knop [Maak afschrift definitief] te
drukken.
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AFBEELDING 20 MAAK AFSCHRIFT DEFINITIEF

Er zal nu een bevestiging worden getoond dat de regel definitief is gemaakt en de pagina ziet er nu als
volgt uit:

AFBEELDING 21 DEFINITIEF MAKEN VAN EEN BANKAFSCHRIFTEREGEL

De regel in het afschrift welke we zojuist definitief hadden gemaakt is nu ‘ontoegankelijk’ gemaakt, hetgeen
betekent dat je de waarden in de regel niet meer kunt wijzigen. Eveneens is nu ook de betreffende betaling
in het grootboek verwerkt.
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AFBEELDING 22 WIJZIGEN VAN EEN DEFINITIEVE BANKAFSCHRIFTREGEL

Tevens merken we nu op dat er aan de rechterzijde een ‘Wijzig’ icoon het ‘Prullenbak’ icoontje heeft
vervangen. Dit betekent dat als je de betreffende bankafschriftregel wilt wijzigen (omdat je bijvoorbeeld per
ongeluk toch aan een verkeerde factuur had toegewezen) je kunt volstaan met het icoon te klikken.
Er wordt nu om een bevestiging gevraag of je inderdaad de regel wilt wijzigen:

AFBEELDING 23 BEVESTIGEN WIJZIGING BANKAFSCHRIFTREGEL

We drukken nu op [Wijzig], waarna de regel weer ‘geopend wordt en we een wijziging kunnen doorvoeren.
De pagina ziet er nu weer uit als aan het begin van ons voorbeeld.
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Nadere uitleg functies

Terug
Ga terug naar de vorige pagina, het overzicht van alle ingelezen bankafschriften.
Verwijder
Verwijder het complete bankafschrift. Dit kan overigens alleen als er geen van de afschriftdetails ‘definitief’
zijn gemaakt.
Maak afschriften definitief
Nadat je één of meerdere regels hebt geselecteerd (check box rechterzijde pagina) kun je met deze knop de
regels definitief maken. Dit houdt in dat de betreffende ontvangsten en betalingen worden geboekt in het
grootboek en dat eventueel toegewezen facturen of uitgaven de status ‘Betaald’ zullen krijgen.
Bewaar afschrift
Hiermee kun je wijzigingen binnen je afschrift opslaan.
Opnieuw reconciliëren
Reconciliatie houdt in dat er voor iedere regel wordt gekeken of:
Er facturen of uitgaven in je administratie voorkomen waarvan het openstaand bedrag gelijk is aan het
bedrag van de ontvangst of de betaling. Indien zo’n factuur of uitgave wordt gevonden, wordt een groen
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gekleurd ‘vinkje’ naast de kolom Referentie geplaatst. Tevens wordt dan het betreffende factuur- of
uitgavenummer in de kolom Referentie geplaatst.
Stel je hebt een bankafschrift ingelezen en je wilt de betalingen en ontvangsten gaan toewijzen, maar je
constateert dat je voor een aantal betalingen nog niet de betreffende uitgaven in je administratie hebt
vastgelegd, dan kun je besluiten om nu allereerst de in je administratie ontbrekende uitgaven te gaan
invoeren. Indien je nu vervolgens weer de betreffende bankafschrift opent, kun je door op de knop [Opnieuw
reconciliëren] te drukken er voor zorgen dat er nogmaals wordt gekeken of de aan de uitgaven
gerelateerde betalingen worden gevonden, waarna deze weer als een ‘voorstel’ in de pagina terecht komen
samen met het groen gekleurde vinkje.
Misschien even aan wennen, maar maakt het verwerken van je ontvangsten en betalingen wel erg makkelijk.

AFBEELDING 24 OPTIES: TOON GROOTBOEKREKENING - TOEWIJZEN AAN FACTUUR/UITGAVE

Toon grootboekrekening
Selecteer deze optie indien je zelf een grootboekrekening wilt kunnen toewijzen. Zoals je hebt kunnen zien in
boven beschreven voorbeelden betroffen de meeste regels in ons bankafschrift betalingen en ontvangsten
gerelateerd aan uitgaven en facturen binnen onze administratie. Als je de voorbeelden bekijkt, zal je tevens
zien dat in deze situatie de grootboekrekening automatisch is geselecteerd. Dit is bij een toewijzing aan een
ontvangst of betaling nl altijd de grootboekrekening ‘Crediteuren’ of ‘Debiteuren’.
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AFBEELDING 25 TOON GROOTBOEKREKENING

Je zou nu om de pagina voor jezelf iets overzichtelijker te maken kunnen kiezen om het tonen van de
grootboekrekening uit te zetten, waardoor de pagina er als volgt uit komt te zien:

AFBEELDING 26 DEACTIVEREN TOON GROOTBOEKREKENING
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Het tonen van de grootboekrekening binnen de pagina zou je natuurlijk wel weer willen als je bijvoorbeeld
betaalde huur, waarvoor je geen factuur hebt ontvangen, wilt boeken op grootboekrekening ‘Huur’ of
betaalde bankkosten wilt boeken op de grootboekrekening ‘Bankkosten’.
Toewijzen aan factuur/uitgave
Zoals in bovenstaande voorbeelden te zien is, wil je deze optie gebruiken voor het toewijzen van ontvangsten
en betalingen aan uitgaven en facturen. Je zult ook zien dat in dit geval een aantal icoontjes worden getoond
waarmee je de toewijzing kunt uitvoeren. De werking van deze icoontjes wordt verder in deze beschrijving
nader toegelicht.

AFBEELDING 27 ACTIVEREN TOEWIJZEN AAN FACTUUR / UITGAVE

Het volgende voorbeeld toont de samenstelling van de pagina op het moment dat ‘Toewijzen aan
factuur/uitgave’ is uitgeschakeld terwijl ‘Toon grootboekrekening’ is ingeschakeld.
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AFBEELDING 28 TOEWIJZEN AAN EEN FACTUUR / UITGAVE

Je ziet nu ook dat een kolom btw en btw-bedrag zijn opgenomen. Je bent nu in staat om boekingen in het
bankboek te doen inclusief btw. Dit is met name wenselijk als je ontvangsten en betalingen wilt boeken,
zonder dat daar voor uitgaven en facturen binnen Yoursminc zijn opgenomen.
Rijen per pagina
Bankafschriften kunnen afhankelijk van het aantal mutaties op je bankrekening enkele tot een groot aantal
regels bevatten, bijvoorbeeld wel enkele honderden. Bij het tonen van de pagina in je browser worden alle
regels ‘geformatteerd’, hetgeen o.a. inhoudt dat Contact en Grootboekrekeningen worden opgezocht en
sommige velden al of niet toegankelijk worden gemaakt. Bij grote aantallen regels in een afschrift kan het
enige tijd duren voordat alle regels van de Yoursminc server zijn overgehaald en binnen je browser worden
getoond. Het kan in deze situatie handig zijn om het aantal binnen een pagina te tonen regels te beperken
tot bijvoorbeeld 10. Hierdoor staat de eerste te tonen pagina vrijwel direct voor je klaar, waarna je de
regels kunt gaan verwerken. Je zult hier proefondervindelijk moeten bepalen welk aantal regels voor jou het
prettigst werkt.

AFBEELDING 29 DE DIVERSE BESCHIKBARE FUNCTIES

Details
Door dit icoon te klikken wordt een ‘detail’ venster getoond met alle gegevens van de afschriftregel. Je kunt
binnen dit venster alle gewenste wijzigingen uitvoeren. Tevens ben je ook in staat om binnen het venster van
regel naar regel te ‘bladeren’.
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AFBEELDING 30 DETAIL MODUS VAN EEN BANKAFSCHRIFTREGEL

Match een factuur / Splits het bedrag en match meerdere facturen
Match een factuur stelt je in staat om een openstaande factuur in het geval van een ontvangst of een
openstaande uitgave in het geval van een betaling, te selecteren. Na het klikken van het icoon wordt een
venster getoond waaruit je een factuur / uitgave kunt selecteren om aan de ontvangst / betaling toe te
wijzen.
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AFBEELDING 31 SELECTEER EEN UITGAVE OM TE KOPPELEN

Splits het bedrag en match meerdere facturen, stelt je in staat om een ontvangen of betaald bedrag toe te
wijzen aan meerdere facturen / uitgaven. Dit kan handig zijn indien je bijvoorbeeld in 1 keer een bedrag op
je bankrekening ontvangt ten gevolge van een automatische incasso of een overboeking vanaf een credit
card.

AFBEELDING 32 SPLITSEN VAN EEN ONTVANGST

Door nu op het icoon te klikken wordt een venster geopend waarin een totaal overzicht wordt getoond van
openstaande facturen in geval van een ontvangst of uitgaven in het geval van een betaling. Vanuit dit
venster kun je nu de diverse facturen / uitgaven selecteren waaraan het totaal bedrag van de
bankafschriftregel moet worden toegewezen. Het programma zorgt nu voor het opsplitsen van het bedrag in
deelbedragen, precies groot genoeg voor de toegewezen facturen / uitgaven.
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AFBEELDING 33 BEVESTIGEN TOEWIJZING AAN MEERDERE FACTUREN / UITGAVEN

Bevestig eerst dat je inderdaad het bedrag wilt toewijzen aan meerdere facturen / uitgaven door op [Ok] te
drukken.

AFBEELDING 34 SELECTEREN MEERDERE FACTUREN / UITGAVEN AAN EEN BANKAFSCHRIFTREGEL

In het getoonde voorbeeld wordt het ontvangen bedrag van €2400,00 toegewezen aan een drietal
geselecteerde facturen. Op het moment dat op de knop [Splits en wijs toe] wordt gedrukt zal het bedrag
netjes worden opgesplitst en toegewezen.

Pagina 56

Aan de slag met Yoursminc

AFBEELDING 35 GESPLITSTE BANKAFSCHRIFTREGEL

Je zult nu zien dat de 3 toegewezen facturen in het bankafschrift zijn opgenomen en dat daarmee het
bedrag van €2400,00 is gesplitst in resp. €69,88 – €58,45 – €116,29 en het restantbedrag €2188,47,
hetgeen tezamen weer het oorspronkelijke bedrag van €2400,00 is. We hoeven nu alleen nog maar dit
‘voorstel’ definitief te maken.

Afbeelding 36 resultaat splitsing
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HET BOEKEN VAN JOURNAALPOSTEN IN HET GROOTBOEK
Bij het verwerken van facturen, uitgaven, bank- en kasafschriften worden automatisch journaalposten binnen
het grootboek gecreëerd. Deze journaalposten vertegenwoordigen de verwerking van genoemde
documenten binnen het grootboek.
Nu zou het kunnen voorkomen dat je eigenhandig een journaalpost binnen je administratie wilt invoeren en
verwerken binnen het grootboek. Een voorbeeld hiervan zou kunnen zijn; het boeken van de afschrijving van
een aangeschafte computer. Gangbaar hierbij is dat deze in 3 jaar wordt afgeschreven, dus stel de aanschaf
van de computer op 3/12 bedroeg €1200,-, dan mag er jaarlijks een bedrag van €400,- worden
afgeschreven.
Het vastleggen van deze afschrijving binnen Yoursminc doen we met behulp van het Memoriaalboek. Kies
hiervoor menu Financieel – Memoriaalboeking – Creëer Memoriaalboeking
Nadat we het dagboek ‘Activamutaties’ hebben geselecteerd en de datum van de boeking ’31-12-2015’
hebben ingevoerd, voeren we 2 memoriaaldetails in:

Debet
Afschrijving computer

€400,00

Afschrijving computer

Credit
Afschrijvingskosten
€400,00 Afschrijving Computers

AFBEELDING 37 INVOEREN MEMORIAALBOEKING

Na het invoeren van beide details leggen we de memoriaalboeking vast door op [Creëer] te drukken,
waarna we er eventueel voor zouden kunnen kiezen om nog meer details aan de memoriaalboeking toe te
voegen. Is, zoals in dit voorbeeld de memoriaalboeking compleet dan drukken we op [Maak
memoriaalboeking definitief], waarna de memoriaalboeking in het grootboek zal worden verwerkt.
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AFBEELDING 38 DEFINITIEF GEMAAKTE MEMORIAALBOEKING

Een memoriaalboeking kan alleen ‘definitief’ worden gemaakt als het ‘Debet’ bedrag gelijk is aan het
‘Credit’ bedrag, oftewel de balans van de memoriaalboeking €0,00 bedraagt.
In het geval dat de boeking niet ‘in balans’ is wordt een foutmelding getoond en blijft deze in ‘concept’.
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WERKEN MET DE ABONNEMENTENADMINISTRATIE
Yoursminc voorziet in het verkopen van producten en diensten in de vorm van een abonnement, welke in de
vorm van ‘Dagelijks’, ’Wekelijks’, ‘Maandelijks’ of ‘Jaarlijks’ kan bestaan.
Een abonnement binnen Yoursminc invoeren bestaat uit het invoeren van een product, waarbij door het
aangeven van een ‘Abonnementtype’ het abonnement is gedefinieerd.
De mogelijkheid om abonnementen in te voeren vind je onder menu Producten – Abonnementen – Creëer
abonnement
Zie het volgende voorbeeld:

AFBEELDING 39 DEFINITIE VAN EEN ABONNEMENT

Het getoonde voorbeeld laat zien de definitie van een abonnement op de wekelijkse levering van ‘Bloemen
op vaas’ voor de prijs van €25,00 per week.
Het factureren van een abonnement kan nu worden gedaan m.b.v. de functionaliteit ‘Periodieke facturering’.
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PERIODIEKE FACTURERING
Als we kiezen voor menu Producten – Periodieke facturen – Overzicht wordt een overzicht van alle
periodieke facturen schema’s getoond, zoals in het volgende voorbeeld:

AFBEELDING 40 OVERZICHT PERIODIEKE FACTUREN SCHEMA'S

Dit overzicht geeft inzicht in het factureringschema en de relatie met het abonnement welke wordt
gefactureerd.
Het volgende voorbeeld laat zien: het contact welke gefactureerd moet worden, het abonnement wat
gefactureerd moet worden, het schema (de frequentie), de startdatum van het factureringschema (wanneer
vind de eerste facturering plaats?) en de status van de te creëren factuur.
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AFBEELDING 41 PERIODIEK FACTURERING SCHEMA

Met de ‘Status van te creëren factuur’ bepalen we of de gecreëerde factuur:
•
•

In status ‘Concept’ wordt gezet, zodat je als gebruiker eerst nog kunt controleren of de gecreëerde
factuur correct is, eventueel aanvullen en vervolgens ‘Definitief’ maken, waarna verzending mogelijk is.
In status ‘Definitief’ wordt gezet, waarna de factuur direct naar de klant kan worden verzonden.
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HET BEHEREN VAN PRODUCTEN EN DIENSTEN
Yoursminc ondersteunt het vastleggen van producten en diensten welke je kunt gebruiken tijdens de creatie
van facturen. Hierbij wordt de invoer van facturen sterk vereenvoudigt.
Voor het beheren van producten en diensten kies je Producten – Producten – Overzicht, waarna de
producten overzichtpagina wordt getoond.

AFBEELDING 42 OVERZICHT PRODUCTEN

Het getoonde voorbeeld laat een aantal producten zien welke door een bloemist worden verkocht en
geleverd.
We selecteren nu een van de producten om te laten zien welke gegevens er van een product of dienst kunnen
worden vastgelegd:
Minimale gegevens
Het volgende voorbeeld toont de minimale informatie welke moeten worden ingevoerd voor een product of
dienst:
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AFBEELDING 43 DE MINIMALE GEGEVENS VOOR EEN PRODUCT OF DIENST

Het bovenstaande voorbeeld toont met een rood ‘*’ de gegevens welke verplicht moeten worden vastgelegd
voor een geldige product of dienst.
•
•
•
•
•

Naam / Code
Dit kan een verkorte naam zijn of wellicht een artikelnummer
Omschrijving
Een omschrijving van het product of de dienst
Prijs
De prijs per stuk / eenheid
Producttype
Selecteer hier welk btw-tarief geldt voor het product of de dienst
Grootboekrekening
Selecteer hier de grootboekrekening waarop de verkopen van het betreffende product of dienst
moeten worden geboekt

Merk op dat daarnaast nog Extra informatie als tekst kan worden vastgelegd en dat er een foto
(bijvoorbeeld een foto van het product) kan worden opgenomen.
Prijzen per ingangsdatum
Indien je producten of diensten levert waarvan de prijzen regelmatig wijzigen, kun je deze alvast vastleggen
per datum.
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AFBEELDING 44 PRIJZEN PER INGANGSDATUM

Het bovenstaande voorbeeld toont dat de prijs van het product ‘Boeket’ per 02-05-2016 zal wijzigen van
€15,95 in €16,50.
Abonnementen
Als je een product of dienst als abonnement wilt aanbieden, dan kun je dat als volgt vastleggen:

Pagina 65

Aan de slag met Yoursminc

AFBEELDING 45 PRODUCT OF DIENST ALS ABONNEMENT

Het bovenstaande voorbeeld toont de definitie van een ‘Maand’ abonnement.
Kortingen op producten of diensten
Het is mogelijk om van een product of dienst aan te geven dat er vanaf een bepaalde datum voor een
bepaald aantal perioden en zekere korting wordt gegeven.
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AFBEELDING 46 KORTING

Bovenstaand voorbeeld toont het verlenen van €5,00 korting van 1-3-2016 voor een 3-tal perioden, hetgeen
in het geval van een ‘Maand’ abonnement betekent dat de korting de eerste 3 maanden zal gelden.
Deze gegevens worden gebruikt indien het betreffende product of dienst m.b.v. periodieke facturering wordt
gefactureerd.

Pagina 67

Aan de slag met Yoursminc

INLEZEN VAN PRODUCTEN
Als je gegevens van je producten of diensten ergens in een spreadsheet hebt bewaard, dan kun je deze in
één keer inlezen. Je spreadsheet moet je wegschrijven als een zgn “komma gescheiden” bestand, ook wel csv
genoemd.
Zorg er voor dat het spreadsheet voldoet aan de volgende indeling:
Kolom

Formaat

Verplicht

Omschrijving

PROD_CODE

ALPHANUMERIEK(20)

Ja

Een unieke code of naam van het product of de
dienst

BTW_TARIEF

NUMERIEK(2)

Nee

Het voor het product of dienst geldende btw-tarief.
Bijvoorbeeld: 21
Indien deze kolom niet wordt aangeleverd, zal het
btw-tarief ‘Hoog tarief’ worden gehanteerd zoals is
vastgelegd bij de bedrijfsvoorkeuren.

KORTE_OMSCHRIJVING

ALPHANUMERIEK(40)

Ja

Een korte omschrijving van het product of dienst

OMSCHRIJVING

ALPHANUMERIEK(4000)

Nee

Een lange omschrijving van het product of dienst.
Indien deze kolom niet wordt aangeleverd wordt de
inhoud van kolom OMSCHRIJVING gebruikt.

PRIJS

NUMERIEK(38,2)

Ja

De prijs van het product of dienst.

Inlezen
Kies voor Producten – Inlezen producten
De volgende pagina wordt getoond

AFBEELDING 47 HET INLEZEN VAN PRODUCTEN

•

Selecteer m.b.v. de knop [Bestand kiezen] het kommagescheiden bestand met hierin je producten of
diensten. Voer het gebruikte scheidingsteken (bijvoorbeeld een komma, of puntkomma…)
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•
•

Geef aan of de eerste regel in het bestand kolomnamen bevat
Druk op [Volgende >]

Nu worden de regels in het bestand getoond en moet je in de bovenste regel aangeven welke kolommen er
corresponderen met de kolommen zoals in bovenstaande tabel beschreven.
Druk vervolgens op [Volgende >]

Druk nu op [Gegevens inlezen] en de producten of diensten uit het bestand worden ingelezen.
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WERKEN MET PROJECTEN
Yoursminc ondersteunt het registreren van projecten en het registreren van gewerkte uren (Urenregistratie).
Projecten binnen Yoursminc worden vastgelegd op basis van een of meerdere Activiteiten. Medewerkers aan
een project kunnen hun gewerkte uren invoeren per activiteit, hetgeen eveneens betekent dat een
medewerker aan meerdere projecten kan werken.
Voor een project geregistreerde uren kunnen vervolgens worden gefactureerd.
Kies voor administratie van projecten voor Projecten – Overzicht

AFBEELDING 48 OVERZICHT PROJECTDEFINITIES

Het getoonde voorbeeld laat een 2-tal projecten zien ieder met naast een code, een omschrijving, het bedrijf
waarvoor het project wordt uitgevoerd, een start- en einddatum, een status, datum gesloten en een datum
gefactureerd.
Om een projectdefinitie nader te bekijken, klikken we op het linker ‘Details’ icoon, waarna de volgende
pagina wordt getoond.
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AFBEELDING 49 PROJECT DETAILS

Het getoonde voorbeeld laat zien dat naast de code, een omschrijving, het bedrijf waarvoor het project
wordt uitgevoerd, een start- en einddatum, het urenbudget, eventueel geboekte en gefactureerde uren, het
project is opgebouwd uit 1 of meerdere activiteiten.
Een activiteit kan aan een project worden toegevoegd door uit de lijst onder ‘Activiteitcode’ de betreffende
activiteit te selecteren en een budget en eventueel geplande start- en einddatum in te voeren. De kolom ‘Gt’
(Geschat) geeft een verwacht aantal uren om de activiteit af te ronden.

Activiteiten
Activiteiten vormen binnen Yoursminc de bouwstenen van projecten. Het zijn ook deze activiteiten waarop
medewerkers uiteindelijk hun uren kunnen registreren.
Kies voor een overzicht van reeds aanwezige activiteiten Projecten – Activiteiten – Overzicht
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AFBEELDING 50 ACTIVITEITENOVERZICHT

Voor het tonen van de activiteitdetails klik je op het ‘Details’ icoon aan de linkerzijde van de pagina.
Waarna de volgende pagina wordt getoond:

AFBEELDING 51 ACTIVITEITDETAILS

Zoals het bovenstaand voorbeeld toont, worden bij een activiteit een code, omschrijving, de prijs, het
activiteittype (bepaalt tevens welke Btw-tarief geldt voor de betreffende activiteit), en de
grootboekrekening waarop de omzet moet worden geboekt.

Urenregistratie
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Urenregistratie binnen Yoursminc kan wekelijks of dagelijks worden gedaan.
Wekelijkse urenregistratie
Kies uit het menu Projecten – Urenregistratie – Wekelijks, hierna wordt de volgende pagina getoond:

AFBEELDING 52 INVOER URENREGISTRATIE WEKELIJKS

Nadat uren zijn ingevoerd en vastgelegd door te drukken op [Bewaar urenregistratie] toont de pagina als
volgt:

Factureren projecturen
Nadat er op activiteiten binnen een project uren zijn geregistreerd, toont de pagina van de betreffende
projectdefinitie automatisch de knop [Factureer project]
Kies hiervoor Projecten – Projecten – Overzicht en selecteer het betreffende project door op het icoon
‘Details’ (linkerzijde van de pagina)
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AFBEELDING 53 PROJECTDEFINITIE MET GEBOEKTE UREN

Bovenstaand voorbeeld toont dat er 23 uren zijn geboekt op het betreffende project. Deze uren kunnen nu
worden gefactureerd door te drukken op [Factureer project]
De pagina zal nu ook tonen dat er 23 uren zijn gefactureerd.
Door nu te kiezen voor Facturen – Facturen – Overzicht zal de zojuist gecreëerde factuur terug te vinden
zijn. Het volgende voorbeeld toont het Facturenoverzicht met op factuurdatum 30-5-2016 de betreffende
factuur.
Door nu op het icoon ‘Details’ te klikken wordt de factuur geopend:
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AFBEELDING 54 GEFACTUREERDE PROJECTUREN

De geopende factuur toont de 23 gefactureerde projecturen.
Door op het ‘penseel’ aan de linkerzijde van een van de factuurregels te klikken wordt het volgende venster
getoond:
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AFBEELDING 55 BOEKINGSDETAILS

Zoals je kunt zien zijn de betreffende uren toegewezen aan het project (DECOROT1). Indien gewenst kan hier
ook een specifieke grootboekrekening worden geselecteerd waarop de omzet moet worden geboekt. Indien
deze hier leeg wordt gelaten, zal de omzetboeking worden gedaan op de ‘Omzet rekening’ zoals
vastgelegd bij de Bedrijfsvoorkeuren.
Aangezien de factuur in ‘Concept’ is gecreëerd, kan de factuur nu nog eventueel worden aangevuld alvorens
deze ‘Definitief’ wordt gemaakt en wordt verzonden.
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INRICHTING VERDER TOEGELICHT
Beginbalans
Op het moment dat je begint met je administratie binnen Yoursminc te beheren, zal je voor de volledigheid
hiervan moeten vastleggen in welke financiële situatie je onderneming zat op 1 januari van het jaar. Hierbij
zou het kunnen dat je inventaris (als stellingen, toonbank e.d.) in je onderneming hebt zitten, vorderingen op
debiteuren, openstaande schulden bij crediteuren en je zult een beginsaldo aan bank en wellicht kas hebben.
Om aan het eind van het boekjaar een volledig beeld te kunnen creëren, zal je deze beginsituatie moeten
vastleggen in de vorm van een Beginbalans.
Het invoeren van de beginbalans binnen Yoursminc kun je eigenlijk op ieder moment doen, zolang dit maar
gebeurt voordat je het jaar gaat afsluiten. Gebruikelijk overigens is het om de beginbalans in te voeren bij
het initieel inrichten van de administratie.
Zorg ervoor dat je t.b.v. de beginbalans een dagboek opent waarin de boekingen, welke als resultaat van
het invoeren van de beginbalans worden gecreëerd, worden vastgelegd.
Dagboek Beginbalans
Kies voor Diverse - Financieel – Dagboeken en creëer een dagboek t.b.v. de Beginbalans.

AFBEELDING 56 HET CREEEREN VAN EEN DAGBOEK T.B.V. DE BEGINBALANS

Bovenstaand voorbeeld toont het gecreëerde dagboek, welke we ‘BEGIN16 – Beginbalans 2016’ hebben
genoemd. Tevens hebben we gekozen voor een nummering van de journaalposten, gebruikmakend van een
jaar en maand voorvoegsel.
We kunnen nu de beginbalans gaan invoeren door te kiezen voor Financieel – Beginbalans
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AFBEELDING 57 INVOEREN VAN DE BEGINBALANS

We hebben bovenin de pagina het betreffende boekjaar 2016 gekozen en tevens het zojuist gecreëerde
dagboek ‘Beginbalans 2016’.
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In het getoonde voorbeeld voeren we de volgende beginbalans in:

Beginbalans 2016
Inventarissen

Debet Credit
€12000,00

Kas

€750,00

Bank

€2300,00

Debiteuren

€1500,00

Crediteuren

€500,00

We kunnen de beginbalans en eventuele aanvullingen op een later moment, vastleggen door te drukken op
[Bewaar beginbalans]
Het definitief maken van de beginbalans
Op het moment dat je balans hebt ingevoerd, moet je deze eerst ‘Definitief’ maken alvorens de beginbalans
binnen het grootboek wordt verwerkt. Selecteer hiervoor de regels welke je definitief wilt maken door de
checkbox aan de rechterzijde van de pagina te selecteren en druk op [Maak beginbalans definitief].

AFBEELDING 58 DEFINITIEF MAKEN VAN DE BEGINABALANS

Nadat de geselecteerde regels definitief zijn gemaakt, zal je zien dat deze regels niet meer te wijzigen zijn.
Verwerking beginbalans binnen het grootboek
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Nadat de diverse regels binnen de beginbalans definitief zijn gemaakt zullen automatisch journaalposten
binnen het grootboek worden gecreëerd. Deze journaalposten worden automatisch op 1 januari van het
betreffende boekjaar geboekt.
Je kunt deze boekingen terugvinden door te kiezen voor Rapporten – Dagboekmutaties

AFBEELDING 59 OPSTARTEN RAPPORT DAGBOEKMUTATIES

We hebben voor het opstarten van het rapport aangegeven dat we de mutaties willen zien over boekjaar
2016, de eerste periode en hebben het betreffende dagboek ‘Beginbalans 2016’ geselecteerd.
Nadat we nu op [Toon rapport] drukken worden de journaalposten ten gevolge van het definitief maken van
de beginbalans zijn gecreëerd, getoond.
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AFBEELDING 60 GEBOEKTE BEGINBALANS 2016

Zoals je in bovenstaand voorbeeld kunt zien, zijn de diverse journaalposten geboekt op 1/1/2016.

Inrichten factuur -, offer te-, uitgave- en journaalpostnummering
Op het moment dat je binnen je administratie facturen of offertes creëert, bestaat de mogelijkheid om zelf
een factuur- of offertenummer in te voeren, of door automatisch een factuur- of offertenummer te laten
genereren.
De nummering van uitgaven en van journaalposten wordt automatisch gegenereerd.
In welke situatie kies je voor handmatige nummering
Het werken met handmatige nummering van facturen zou handig kunnen zijn op het moment dat je
bijvoorbeeld facturen vanuit een ander pakket of wellicht vanuit een spreadsheet in de administratie wilt
invoeren. In zo’n situatie wil je ongetwijfeld de facturen met hetzelfde nummer binnen Yoursminc invoeren.
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Normaalgesproken is het echter wel zo handig om de nummering aan het pakket over te laten.
Instellen van de nummering voor facturen, uitgaven, offertes en journaalposten
Het instellen van de nummering voor facturen, uitgaven, offertes en journaalposten moet gebeuren bij de
dagboeken welke je gaat gebruiken voor je verkoop- en inkoopactiviteiten.
Kies hiervoor voor Diverse – Financieel – Dagboeken
Het nu getoonde overzicht laat zien welke dagboeken er inmiddels beschikbaar zijn. Op het moment dat je
voor het eerste begint met Yoursminc, zullen alleen de volgende dagboeken beschikbaar zijn:
•
•

•

•

•

BANK
Dit dagboek kun je gebruiken je voor het boeken van bankafschriften
KAS
Dit dagboek kun je gebruiken voor het boeken van kasafslagen (afschriften), met name van
toepassing voor winkeliers of andere ondernemers welke met contant geld afrekenen
INK
Dit dagboek kun je gebruiken voor het boeken van je uitgaven zoals; brandstofbonnen en
inkoopfacturen van je leveranciers.
VERK
Dit dagboek kun je gebruiken voor het boeken van facturen welke je binnen Yoursminc creëert om
naar je klanten te sturen.
MEM
Dit dagboek kun je gebruiken voor het boeken van diverse financiële feiten, zoals bijvoorbeeld de
afschrijving van inventaris of een financial lease contract voor je bedrijfsauto, privé stortingen of
opnamen etc.

AFBEELDING 61 OVERZICHT DAGBOEKEN
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Je kunt overigens net zoveel dagboeken creëren voor het organiseren van boekingen als dat jezelf
noodzakelijk acht.
Inrichten van de nummering
Als voorbeeld nemen we het inrichten van de nummering van het Verkoopboek. In het Verkoopboek kunnen
we naast de nummering van journaalposten welke worden gegenereerd ten gevolge van het boeken van
facturen, de nummering voor facturen en offertes inrichten.
Selecteer het betreffende dagboek, waarna de volgende pagina wordt getoond:

AFBEELDING 62 INRICHTEN NUMMERING

In bovenstaand voorbeeld hebben we rubriek ‘Nummerreeksen facturen’ geopend (door op het > icoon te
klikken).
We zien hier voor de boekjaren 2015, 2016 en 2017 de inrichting voor de te gebruiken factuurnummering.
We kunnen hierbij aangeven:
•
•
•
•

Of we gebruik willen maken van het jaartal als voorvoegsel (moet het te genereren factuurnummer
beginnen met het jaartal?)
Of we gebruik willen maken van het maandnummer als voorvoegsel (moet het te genereren
factuurnummer het maandnummer bevatten?)
Of we gebruik willen maken van handmatige factuurnummering. Indien hiervoor wordt gekozen,
worden de overige instellingen genegeerd.
Wat is de start van de reeks te gebruiken nummers
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•
•
•

Wat is het einde van de reeks te gebruiken nummers
Of we een specifiek voorvoegsel willen gebruiken (deze zal voorafgaan aan het gegenereerde
factuurnummer)
Of we een specifiek achtervoegsel willen gebruiken (deze zal het gegenereerde factuurnummer
afsluiten)

Op gelijke wijze kan de nummering voor Journaalposten en Offertes binnen dit dagboek worden ingericht.
Pas op voor het ‘tussentijds’ wijzigen van de instellingen voor nummering van facturen.
Indien je begonnen bent met een bepaalde inrichting van factuurnummering en je besluit
deze na verloop van tijd te wijzigen, dan bestaat het risico van ‘gaten’ binnen de
nummering. Je krijgt hier dan ook een waarschuwing van het programma op het moment
dat je deze aanpast. Een inspecteur van de Belastingdienst of accountant stellen het niet
op prijs als de nummering van facturen niet aaneensluitend is. Er kan dan verdenking
ontstaan van het opzettelijk verwijderen van facturen uit een administratie en daarmee
het manipuleren van bijvoorbeeld de omzetbelasting.

Inrichting van Factuur - en Offer teontwerp
Factuurontwerp
Yoursminc stelt je instaat een factuur met een professionele opmaak te creëren. De wijze waarop de factuur
welke je aan je klant stuurt is toch een ‘visitekaartje’ van je onderneming.
Je kunt binnen het pakket meerdere factuurontwerpen vastleggen, waarmee je op verschillende wijze je
facturen kunt vormgeven.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan situaties als:
•
•
•
•
•
•

Facturen welke via de bank betaald zouden moeten worden
Facturen welke via een elektronische betaallink betaald zouden moeten worden
Facturen waarop verlegde btw van toepassing is
Facturen in een afwijkende taal voor buitenlandse klanten
Betalingsherinnering
Creditnota’s

Voor het beheren van factuurontwerpen navigeer je naar Diverse – Voorkeuren – Factuurontwerp
Een overzicht van beschikbare factuurontwerpen wordt nu getoond. Merk op dat een van de
factuurontwerpen als ‘Standaard’ is gekenmerkt, hetgeen betekent dat dit ontwerp automatisch wordt
geselecteerd op het moment dat je een factuur gaat creëren.
Overigens kun je te allen tijde tijdens de creatie van een factuur voor een ander ontwerp kiezen en kun je
van een eerder gecreëerde factuur het ontwerp aanpassen (Bijvoorbeeld in de situatie waarin je een
betalingsherinnering wilt versturen).
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AFBEELDING 63 OVERZICHT BESCHIKBARE FACTUURONTWERPEN

Om de mogelijkheden binnen een factuurontwerp te belichten openen we nu het standaard factuurontwerp
‘Flowerhouse – Factuur’.
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Bekijk
Levert een ‘voorvertoning’, zodat je kunt zien hoe een factuur er uit zal zien als dit factuurontwerp wordt
gebruikt.
Kopieer
Kopieer dit factuurontwerp. Maakt het makkelijk om een variant van een factuurontwerp te maken.
Kopieer naar offerte ontwerp
Kopieer dit factuurontwerp naar een Offerteontwerp. Maakt het makkelijk om een eenduidig ontwerp te
creëren voor zowel factuur als offerte.
Briefpapierinstellingen
De mogelijkheid bestaat om Briefpapier als pdf te gebruiken als ‘achtergrond’ van het factuurontwerp.
Het ontwerp bestaat uit een aantal verschillende secties welke ieder kunnen worden gewijzigd door op de
sectie te ‘dubbelklikken’.
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Koptekst
De tekst welke bovenaan de factuur wordt getoond
Logo
Hier kun je het logo van je onderneming opnemen
Mijn bedrijfsgegevens
De gegevens van jouw onderneming, welke op de factuur worden getoond
Contactgegevens
De gegevens van de klant waaraan je de factuur zult richten
Ter attentie van
Indien je een ‘Ter attentie van’ wilt opnemen in je factuur. Indien je de ‘Ter attentie van’ bij je klant
binnen ‘Contacten’ hebt vermeld, zal deze automatisch op deze locatie worden opgenomen, op het
moment dat je een factuur creëert.
Factuurdatum
De factuur- en vervaldatum zoals deze op de factuur zullen worden getoond
Factuurnummer
De plaats waar het factuurnummer zal worden getoond
Rij details
De details welke als factuurregel zullen worden getoond.
Commentaar
Eventueel in de factuur op te nemen commentaarregel
Voettekst
De tekst welke aan de onderzijde van de factuur moet worden getoond.

Toepassen van een factuuro ntwerp
Op het moment dat je een factuur gaat creëren zal een pop-up worden getoond, waar je de te factureren
klant (contact) kunt selecteren en tevens het te hanteren factuurontwerp. Standaard wordt hier het
‘Standaard’ factuurontwerp getoond.
Naderhand aanpassen
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Het zou kunnen dat je van een factuur waarvoor je initieel een ontwerp had gekozen, een ander ontwerp wilt
toepassen. Dit omdat je bijvoorbeeld een andere betaalwijze wilt gebruiken, of omdat je een
betalingsherinnering wil versturen.
Selecteer in deze situatie de betreffende factuur en kies een factuurontwerp aan de rechterzijde van de
pagina.

AFBEELDING 64 NADERHAND WIJZIGEN VAN FACTUURONTWERP

Bovenstaand voorbeeld toont het wijzigen van het factuurontwerp van een factuur welke al ‘Definitief’ was
gemaakt.
Selecteer het gewenste ontwerp en druk op [Wijzig factuurontwerp]
Hierna zal een waarschuwing worden getoond dat het huidige document binnen de database zal worden
vervangen. Daar je echter op ieder gewenst moment het ontwerp van een factuur kunt aanpassen is dit geen
probleem en kun je hier op [OK] drukken.
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Offerteontwerp
Het inrichten van het offerte verloopt precies als de inrichting van het factuurontwerp. Kies Diverse –
Voorkeuren – Offerteontwerp voor een overzicht van de aanwezige ontwerpen.

Rekeningschema
Het rekeningschema binnen Yoursminc is een gestandaardiseerd schema van grootboekrekeningen. De
inrichting en toelichting op de diverse rubrieken wordt verder beschreven in het boek “Boekhouden kan
iedereen met Yoursminc” geschreven door Marco Steenbergen.
Je kunt het rekeningschema binnen Yoursminc terugvinden door te kiezen voor Diverse – Financieel –
Grootboekrekeningen

AFBEELDING 65 HET REKENINGSCHEMA BINNEN YOURSMINC

Op het moment dat je hebt geregistreerd voor een proeflicentie Yoursminc is er een standaard
rekeningschema voor je ingericht.
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Afhankelijk van het type onderneming zou het kunnen zijn dat sommige rekeningen binnen jouw administratie
niet erg zinvol zijn. In dat geval kun je deze gerust verwijderen. Zo kun je zelf ook rekeningen toevoegen als
je dat handig vind om een specifiek inzicht in je administratie te verkrijgen.
Wisselen rekeningschema
Tijdens creatie van je proeflicentie Yoursminc is een standaardrekeningschema gecreëerd. Afhankelijk van de
ondernemingsvorm van je onderneming of omdat je onderneming in België is gevestigd, zou je er voor kunnen
kiezen om een andere rekeningschema te gaan gebruiken.
Momenteel zijn de volgende rekeningschema’s beschikbaar:
Rekeningschema

Toelichting

Eenvoudig rekeningschema Nederland

Eenvoudig rekeningschema gebaseerd op ‘Het stelsel van Bakker’. Dit
rekeningschema is binnen Yoursminc het enig beschikbare rekeningschema
geweest tot juni 2016.

Gestandaardiseerd rekeningschema België –
BTW volgens Nederlandse wetgeving

Rekeningschema gebaseerd op het genormaliseerd Belgisch
rekeningschema welke wettelijk is voorgeschreven voor het voeren van een
boekhouding in een Belgische onderneming. Hierbij wordt echter wel de
Nederlandse wet op de Btw toegepast.

Uitgebreid rekeningschema Nederland

Uitgebreid rekeningschema gebaseerd op het door Marco Steenbergen
beschreven gestandaardiseerd schema van grootboekrekeningen. De
inrichting en toelichting op de diverse rubrieken wordt verder beschreven in
het boek “Boekhouden kan iedereen met Yoursminc” geschreven door
Marco Steenbergen.
Dit rekeningschema is het rekeningschema wat beschikbaar is op het
moment dat een proeflicentie is gecreëerd.

Vereenvoudigd rekeningschema Nederland

Vereenvoudigd rekeningschema gebaseerd op het Uitgebreid
rekeningschema Nederland. Het rekeningschema is in deze vorm echter
meer toegespitst op de administratie van een zelfstandig ondernemer (ZZP
in Nederland).

Indien je met een ander rekeningschema zou willen gaan werken dan het rekeningschema wat nu beschikbaar
is, kun je dit eenvoudig doen door een ander rekeningschema in de lijst aan de bovenzijde van de pagina te
kiezen en te drukken op [Wijzig rekeningschema].
Het wisselen van rekeningschema is echter alleen mogelijk onder de volgende
voorwaarden:
1 - Er zijn nog geen boekingen binnen de administratie gedaan
2 - Er zijn nog geen producten ingevoerd.
Rekeningcategorieën
In het voorbeeld van het rekeningschema binnen Yoursminc kun je zien dat iedere rekening toebehoort aan
een bepaalde rekeningcategorie. Hiermee worden de diverse grootboekrekeningen geordend. Op het
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moment dat je besluit om zelf wijzigingen in het rekeningschema aan te brengen, is het wel belangrijk dat je
je realiseert dat het kiezen van de rekeningcategorie impact heeft op het functioneren van het pakket.
Dit geldt met name voor rekeningcategorieën van het type ‘Debiteuren’, ‘Crediteuren’, ‘BTW’, ‘Kosten’ en
‘Omzet’.
Rekeningen van categorietype ‘Debiteuren’, ‘Crediteuren’ en ‘BTW’ bepalen met name welke rekeningen je
kunt gebruiken voor het boeken van facturen en uitgaven.
Rekeningen van categorietype ‘Kosten’ en ‘Omzet’ bepalen vooral de samenstelling van rapportages als
‘Balans’, ‘Proefbalans’, ‘Kolommenbalans’ en de ‘Resultatenrekening’. In deze rapportages worden met name
kosten en opbrengsten naast elkaar gezet en bepalen uiteindelijk het resultaat van jouw onderneming.

AFBEELDING 66 DE REKENINGCATEGORIEEN BINNEN YOURSMINC

Je kunt zien welke rekeningcategorieën er binnen Yoursminc beschikbaar zijn, door te kiezen voor Diverse –
Financieel – Rekeningcategorieën.

Bedrijfsvoorkeuren
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Voor de juiste werking van het pakket kunnen er specifieke voorkeuren worden vastgelegd voor o.a. het
kiezen van een factuurontwerp in een specifieke situatie, of voor het bepalen van de juiste grootboekrekening
ter ondersteuning van specifieke boekingen.
Dit klinkt allemaal wellicht ingewikkeld, maar weet dat deze initieel dusdanig zijn ingericht dat je hier
eigenlijk verder niets aan hoeft te doen.
Het kan echter in bepaalde situatie handig zijn als je weet waar je deze voorkeuren kunt terugvinden en wat
globaal hun betekenis en gebruik is.
Selecteer Diverse – Voorkeuren – Bedrijfsvoorkeuren
De volgende pagina wordt getoond:

AFBEELDING 67 BEDRIJFSVOORKEUREN

Voorkeur

Omschrijving

Standaard waarde

Codes in HOOFDLETTERS?

Naam / Code van Producten, Projecten,
Activiteiten, Grootboekrekeningen etc. in
hoofdletters vastleggen

Nee

Bankrekening

Standaard bankrekening voor het verwerken
van Bankafschriften

Eerst ingevoerde
bankrekening

Beschrijvingen in HOOFDLETTERS?

Beschrijvingen van Producten, Projecten,
Activiteiten, Grootboekrekeningen etc. In
hoofdletters vastleggen

Nee
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Betalingstermijn

Aantal dagen te hanteren betaaltermijn.
Wordt gebruikt ter bepaling van de
vervaldatum van facturen.

30

Alleen van toepassing indien er geen
betalingstermijn bij het Contact is vastgelegd.
Standaard BTW code verkoop

Te hanteren BTW code bij de creatie van een
factuur

21%

Standaard BTW code inkoop

Te hanteren BTW code bij de invoer van een
uitgave

21%

Standaard BTW te betalen

Rekening waar te betalen BTW op wordt
geboekt. Wordt gebruikt tijdens het
verwerken van de btw-aangifte binnen het
grootboek.

BTW Rekening Courant

Betaalwijze

Te hanteren betaalwijze tijdens creatie van
een factuur. Deze kan tijdens de creatie van
een factuur worden gewijzigd.

Bank

Alleen van toepassing indien er geen
betaalwijze bij het Contact is vastgelegd.
Ontwerp Creditfacturen

Factuurontwerp te gebruiken bij de creatie
van een Creditnota

Standaard factuurontwerp

Ontwerp Contante betalingen

Factuurontwerp te gebruiken bij de creatie
van een Factuur welke contant moet worden
voldaan.

Standaard factuurontwerp

Ontwerp Automatische Incasso betalingen

Factuurontwerp te gebruiken bij de creatie
van een Factuur welke m.b.v. automatische
incasso zal worden geïncasseerd.

Standaard factuurontwerp

Dit ontwerp wordt automatisch toegepast
tijdens de creatie van facturen vanuit
Periodiek Facturering.
Ontwerp verlegde BTW

Factuurontwerp te gebruiken bij de creatie
van een Factuur waarbij verlegde BTW van
toepassing is.

Standaard factuurontwerp

Dit ontwerp wordt automatisch toegepast
tijdens de creatie van facturen vanuit
Periodiek Facturering, indien de
geadresseerde in het buitenland binnen de
EU gevestigd is.
Ontwerp elektronisch te betalen

Factuurontwerp te gebruiken bij de creatie
van een Creditnota

Standaard factuurontwerp

Ontwerp verlegde BTW facturen Elektronische betalingen

Factuurontwerp te gebruiken bij de creatie
van een Creditnota

Standaard factuurontwerp
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Gebruik automatische reconciliatie

Van toepassing bij het inlezen van
Bankafschriften.

Ja

Facturen / uitgaven worden als ‘voorstel’
toegewezen aan een Bankafschriftregel
waarbij overeenkomst bestaat in:
•
•
Gebruik het kasstelsel

Factuurnummer
Bedrag

Ondernemers welke aan specifieke criteria
voldoen hoeven pas btw aan te geven op het
moment dat de factuur is betaald.

Nee

Raadpleeg de website van De
Belastingdienst voor meer informatie.
Zet de prijs wanneer een product wordt
geselecteerd

Indien gebruik gemaakt wordt van Producten
ter ondersteuning van de creatie van
Facturen, wordt de omschrijving en prijs van
het Product in de factuurregel gekopieerd.
Indien deze voorkeur op ‘Nee’ wordt gezet,
wordt alleen de omschrijving van het Product
gekopieerd.

Ja

Verkoopdagboek

Standaard te gebruiken Dagboek voor het
boeken van een Factuur.

Standaard
Verkoopdagboek

Tijdens creatie van een Factuur kan een
willekeurig ander Dagboek (van het type
‘Verkoop’) worden gekozen.
Inkoopdagboek

Standaard te gebruiken Dagboek voor het
boeken van een Uitgave.

Standaard Inkoopdagboek

Tijdens de invoer van een Uitgave kan een
willekeurig ander Dagboek (van het type
‘Inkoop’) worden gekozen.
Bankdagboek

Standaard te gebruiken Dagboek voor het
boeken van een Bankafschriften.

Standaard Bankdagboek

Tijdens het verwerken van een Bankafschrift
kan een willekeurig ander Dagboek (van het
type ‘Bank’) worden gekozen.
Kasdagboek

Standaard te gebruiken Dagboek voor het
boeken van een Kasafschriften.

Standaard Kasdagboek

Tijdens het verwerken van een Kasafschriften
kan een willekeurig ander Dagboek (van het
type ‘Kas’) worden gekozen.
Memoriaal dagboek

Standaard te gebruiken Dagboek voor het
boeken van een Memoriaalpost.

Standaard
Memoriaaldagboek
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Tijdens het verwerken van een
Memoriaalposten kan een willekeurig ander
Dagboek (van het type ‘Memoriaal’) worden
gekozen.
Debiteurenrekening

Standaard Grootboekrekening voor het
boeken van een ontvangst binnen het Banken Kasboek en het boeken van Facturen.

Standaard
Debiteurenrekening

De te gebruiken Grootboekrekening kan bij
het verwerken van Bank- of Kasafschriften
door de gebruiker worden overschreven.
Crediteurenrekening

Standaard Grootboekrekening voor het
boeken van een betaling binnen het Bank- en
Kasboek en het boeken van Uitgaven.

Standaard
Crediteurenrekening

De te gebruiken Grootboekrekening kan bij
het verwerken van Bank- of Kasafschriften
door de gebruiker worden overschreven.
Omzetrekening

Bij het boeken van een Factuur te gebruiken
Omzetrekening

Standaard Omzetrekening

Betaalverschillen rekening

Grootboekrekening voor het boeken van
betaalverschillen.

Standaard
Grootboekrekening
‘Betaalverschillen’

(Wordt momenteel nog niet toegepast)
Tegenrekening beginbalans

Standaard Grootboekrekening voor het
boeken van de Beginbalans.
De te gebruiken Grootboekrekening bij het
invoeren van de Beginbalans door de
gebruiker kan worden overschreven.

Standaard
Grootboekrekening
‘Beginbalans’

Kostenrekeningen

Bij het boeken van een Uitgave te gebruiken
Kostenrekening

Standaard Kostenrekening

Standaard rekening Bankboekingen

Standaard Grootboekrekening voor het
boeken van een ontvangst of betaling op de
Bank

Standaard Bankrekening

Standaard rekening Credit Card
boekingen

Standaard Grootboekrekening voor het
boeken van een ontvangst of betaling op de
Bank

Standaard Bankrekening

Standaard rekening kasboekingen

Standaard Grootboekrekening voor het
boeken van een ontvangst of betaling op de
Kas

Standaard Kasrekening

Standaard rekening Automatische Incasso
boekingen

(Wordt momenteel nog niet toegepast)

Standaard tussenrekening vraagposten

(Wordt momenteel nog niet toegepast)
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Standaard rekening PSP boekingen

(Wordt momenteel nog niet toegepast)

Standaard rekening oninbare facturen

Grootboekrekening voor het boeken van
oninbare facturen.

Standaard rekening
‘Vraagposten’

Standaard rekening BTW terug te vragen

Grootboekrekening voor het boeken van
terug te vragen btw, in de situatie van
oninbare facturen.

Standaard rekening
‘Voorbelasting’

Let op: voor het mogen terugvragen van de
btw op een oninbare factuur gelden specifieke
regels. Raadpleeg de website van De
Belastingdienst voor meer informatie.
Standaard tegenrekening oninbare
debiteuren

Grootboekrekening voor het boeken van
oninbare facturen bij afschrijving.

Standaard rekening
‘Vraagposten’

Standaard rekening onverdeeld resultaat

Grootboekrekening voor het boeken van het
‘resultaat’ tijdens de Jaarafsluiting procedure.

Standaard rekening
‘Onverdeeld resultaat’

Tekst voor de factuur 'payment link'

Bij het gebruik van de mogelijkheid om
Facturen te versturen met hierin opgenomen
een link om de betaling elektronisch te
voldoen, de tekst welke in de factuur als
Betaallink wordt gebruikt.

Via deze link kun je de
betaling elektronisch
uitvoeren
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ADMINISTRATIE IN BELGIË GEVESTIGDE ONDERNEMING
Specifiek voor een administratie van een in België gevestigde onderneming dient er rekening te worden
gehouden met:

Bedrijfsinformatie
In België gevestigde ondernemingen hebben de verplichting om de Btw-aangifte elektronisch aan te leveren.
Yoursminc ondersteunt de creatie van het hiervoor benodigde bestand.
Binnen dit elektronisch bestand moet o.a. de gegevens van de Belastingconsulent bevatten. Deze gegevens
behoren hiertoe onder ‘Bedrijfsinformatie’ te worden vastgelegd.
Select hiervoor Diverse – Voorkeuren – Bedrijfsinformatie en selecteer sectie ‘Belastingconsulent’

Kostencategorieën
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De Belgische wetgeving bepaalt dat niet in alle gevallen de Btw op gemaakte kosten 100% aftrekbaar zijn.
Afhankelijk van het ‘soort’ kosten en het ‘soort’ goederen/diensten, is bepaald welke percentage van de Btw
aftrekbaar (terug vorderbaar) is.
Binnen Yoursminc vinden we het ‘Percentage aftrekbaar’ binnen de Kostencategorieën.
Kies hiervoor Diverse – Voorkeuren – Kostencategorieën

AFBEELDING 68 AFTREKBAARHEID PERCENTAGE BINNEN KOSTENCATEGORIE

Het hierboven getoond voorbeeld toont de Kostencategorieën ‘PARKING’ en ‘PERSONEELSFEEST’ waarvan
het percentage aftrekbaarheid minder is dan 100%.
Het wijzigen van dit percentage is mogelijk door te kiezen voor het ‘Details’ icoon aan de linkerzijde van de
pagina. Zie het volgende voorbeeld:

Pagina 98

Aan de slag met Yoursminc

AFBEELDING 69 AANPASSEN VAN PERCENTAGE AFTREKBAARHEID

De kolom ‘Klasse’ ondersteunt het vastleggen van afwijkende percentages per:
1. Handelsgoederen (HG) goederen bestemd voor verwerking of doorverkoop
2. Diensten en diverse goederen (DG) - diensten en goederen die niet afgeschreven moeten worden
3. Investeringen (AC) - Activa, af te schrijven goederen

Btw-tarieven
Indien een Belgische variant van de administratie is gecreëerd en we kijken op de pagina Btw-tarieven
(Diverse – Voorkeuren – BTW tarieven) dan zien o.a. de volgende BTW tarieven:
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AFBEELDING 70 OVERZICHT BTW-TARIEVEN

Het getoonde voorbeeld toont slechts 2 Btw-codes en tarieven van de in het totaal 16 codes en tarieven.
Voor iedere Btw-code is de volgende informatie beschikbaar:
Startdatum
De datum vanaf welke het Btw-tarief van kracht is.
Einddatum
De datum t/m welke het Btw-tarief van kracht is.
Toon
Moet deze Btw-code worden getoond op het moment dat we bij de invoer van een Uitgave of de creatie van
een Factuur het te gebruiken Btw-tarief willen selecteren? Hiermee kan worden voorkomen dat nooit
gebruikte Btw-codes voortdurend worden getoond.
Btw-vak
Het Btw-vak waarin omzet of kosten zullen worden geboekt t.b.v. de Btw-aangifte.
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Classificatie
De klasse waarop het specifieke Btw-vak geldig is. We onderscheiden hierbij de volgende klassen:
1. Handelsgoederen (HG) goederen bestemd voor verwerking of doorverkoop
2. Diensten en diverse goederen (DG) - diensten en goederen die niet afgeschreven moeten worden
3. Investeringen (AC) - Activa, af te schrijven goederen
Transactietype
Geeft aan of de betreffende Btw-code in geval van de aangegeven klasse, gebruikt kan worden binnen
Facturen (Verkoop) en/of Uitgaven (Inkoop).
Creditnota
Geeft aan of de betreffende Btw-code in geval van een Creditnota gebruik kan worden.
Wijzigen instellingen Btw-tarief
Door op het icoon ‘Details’ aan de linkerzijde van de pagina te klikken kunnen we een Btw-tarief bewerken.
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AFBEELDING 71 HET WIJZIGEN VAN EEN BTW-TARIEF

De volgende instellingen kunnen worden gewijzigd:
Toon
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Moet deze Btw-code worden getoond op het moment dat we bij de invoer van een Uitgave of de creatie van
een Factuur het te gebruiken Btw-tarief willen selecteren? Hiermee kan worden voorkomen dat nooit
gebruikte Btw-codes voortdurend worden getoond.
Te betalen Btw
Wijs de Grootboekrekening toe waarop de te betalen Btw moet worden geboekt voor de betreffende Btwcode.
Te vorderen Btw
Wijs de Grootboekrekening toe waarop de te vorderen Btw moet worden geboekt voor de betreffende Btwcode.

Btw-aangifte
Gedurende de creatie van facturen en het invoeren van uitgaven wordt door het pakket alle gegevens
verwerkt binnen de Btw-aangifte. Op het moment dat je naar het overzicht Btw-aangifte België zou
navigeren, krijg je een voorstel te zien van de Btw-aangifte voor de geselecteerde periode (maand of
kwartaal).
We onderscheiden binnen Yoursminc de Btw-aangifte in de volgende statussen:
Concept
Gedurende de lopende periode/kwartaal bevindt de Btw-aangifte zich in de ‘Concept’ status. Transacties
(Creatie van facturen, invoeren van uitgaven, het verwerken van bankafschriften en het maken van
memoriaalboekingen) kunnen worden geboekt en worden automatisch verwerkt binnen de aangifte.
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AFBEELDING 72 BTW-AANGIFTE IN CONCEPT

Definitief
Op het moment dat de periode/kwartaal ten einde loopt en we het idee hebben dat alle boekingen zijn
uitgevoerd, maken we de Btw-aangifte ‘Definitief’. Het pakket zal nu niet meer toestaan dat transacties
(Creatie van facturen, invoeren van uitgaven, het verwerken van bankafschriften en het maken van
memoriaalboekingen) worden geboekt binnen de betreffende periode/kwartaal. Het is nu eveneens mogelijk
om het elektronische bestand te downloaden waarmee de Btw-aangifte elektronisch kan worden ingediend.
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AFBEELDING 73 DEFINITIEVE BTW-AANGIFTE

Herzien
Het zou kunnen voorkomen dat je nog een transactie (Creatie van een factuur, het invoeren van een uitgave
of het verwerken van een bankafschrift) bent vergeten te boeken binnen de periode/kwartaal, waarvan de
Btw-aangifte ‘Definitief’ is. Door nu de status van de aangifte te wijzigen in ‘Herzien’ kunnen deze boekingen
alsnog worden gedaan. Nadat deze ‘vergeten’ boekingen zijn gedaan, is het meest logisch om de aangifte
wederom ‘Definitief’ te maken en nogmaals het elektronische bestand te downloaden met hierin de nieuwe
Btw-aangifte.

Pagina 105

Aan de slag met Yoursminc

AFBEELDING 74 HERZIENE BTW-AANGIFTE

Creëer elektronische bestand
In principe is iedere ondernemer verplicht zijn Btw-aangifte elektronische aan te leveren. Dit dient te worden
uitgevoerd m.b.v. de toepassing ‘Intervat’. Informatie hierover is te vinden op
https://financien.belgium.be/nl/E-services/Intervat/wat-is-intervat
Het elektronische bestand kan alleen worden gecreëerd voor een Btw-aangifte met de status ‘Definitief’.

AFBEELDING 75 CREATIE ELEKTRONISCH AANGIFTE BESTAND
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BUDGETTERING
Binnen Yoursminc kunnen ondernemers grip houden op zowel kosten als opbrengsten. De Yoursminc
Budgettenadministratie voorziet in de mogelijkheid om een budget vast te leggen voor een
Grootboekrekening, een Kostencategorie, een Product of een Project.
In de situatie van een ‘Kosten’ grootboekrekening, zoals bijvoorbeeld ‘4316 – Kosten drukwerk’ praten we
over een budget wat we willen ‘bewaken’ en in de situatie van een ‘Opbrengst’ grootboekrekening, zoals
bijvoorbeeld ‘8000 – Opbrengsten verkopen hoog tarief’ hebben we het eigenlijk over een begroting.

Jaar - en Periodebudgetten
Budgetten kunnen per jaar worden vastgelegd, waarbij het jaarbudget automatisch wordt verdeeld over de
verschillende perioden binnen het boekjaar. Naderhand kunnen de periodebudgetten nog worden
aangepast.
Bij het invoeren van een jaarbudget kan worden gekozen tussen een budget gebaseerd op een ingegeven
bedrag of een budget gebaseerd op de werkelijke cijfers van een bepaald boekjaar. Tevens kan worden
aangegeven dat een bepaald percentage moet worden vermeerderd.
Voorbeeld:
Voor het boekjaar 2019 wordt aangegeven dat het budget voor rekening ‘4250 – Autokosten’ moet worden
gebaseerd op de werkelijk cijfers van het boekjaar 2018, vermeerderd met 15%.
Overigens kan ook een compleet budget worden gecreëerd op basis van een vorig budget vermeerderd met
een bepaald percentage.

Invoeren van budgetten
Budgetten kunnen handmatig worden ingevoerd, waarbij gebruik gemaakt kan worden van de mogelijkheid
om een budget te kopiëren van een ander eerder ingevoerd budget, eventueel vermeerderd met een
gegeven percentage, of op basis van de werkelijke cijfers over een bepaald boekjaar, eventueel
vermeerderd met een gegeven percentage.
Budgetten kunnen eveneens worden ingelezen vanuit een spreadsheet. Raadpleeg de documentatie voor het
te hanteren formaat waaraan een spreadsheet hiervoor moet voldoen.

Beschikbare functies binnen de module Budgetten
Beheren budgetten
Met behulp van de functie ‘Beheren budgetten’ kunnen budgetten voor een boekjaar worden ingevoerd.
Doordat het mogelijk is om voor een boekjaar meerdere budgetten in te voeren, kun je in principe meerdere
versies van een budget hanteren.
Budgetten voor een Grootboekrekening, Kostencategorie, Product of Project
Budgetten kunnen worden vastgelegd voor een specifiek Grootboekrekening, Kostencategorie, Product of
Project. De huidige versie van de Budgetteringsmodule ondersteunt niet het vastleggen van een budget voor
een combinatie hiervan.
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Budgetten kopiëren
Een nieuw budget kan worden ingevoerd gebaseerd op een eerder vastgelegd budget, waarbij het
eveneens mogelijk is om het gekopieerde budget met een gegeven percentage te vermeerderen of te
verminderen.
Budgetten baseren op werkelijke cijfers
Een nieuw budget kan worden ingevoerd gebaseerd op de werkelijke cijfers over een gegeven boekjaar.
Tevens kan hierbij een percentage worden opgegeven of het budget met een gegeven percentage wordt
vermeerderd of verminderd.
Budgetten importeren
Budgetten kunnen eveneens worden ingelezen vanuit een spreadsheet of csv bestand. Hiermee kunnen
meerdere budgetgegevens in één keer worden ingevoerd.
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Beheren budgetten
Kies uit het menu Budgetten – Beheren budgetten

De getoonde pagina is opgebouwd uit 3 secties nl:

Budgetten
Bevat een aantal specifieke kenmerken van een Budget als: Naam, Omschrijving, Status, Jaar en of het
Budget al of niet gecreëerd is op basis van een kopie (Gekopieerd van) van een ander Budget. Indien het
Budget is gecreëerd op basis van een ander Budget kan eveneens een percentage (Plus %) worden
aangegeven waarmee het Budget moet worden vermeerderd of worden verminderd.
Budgetten per jaar
Bevat voor het binnen de sectie ‘Budgetten’ geselecteerde Budget de diverse Jaarbudgetten. Het voorbeeld
toont een 3-tal Jaarbudgetten:
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1. Een budget van €1000,00 op Grootboekrekening ‘4520 – Kantoorbenodigdheden’
2. Een budget van €322,30 op Grootboekrekening ‘8000 – Omzet verkopen hoog tarief’. Dit budget is
gebaseerd op de werkelijke cijfers (Jaar werkelijkheid) over boekjaar 2018
3. Een budget van €2500,00 op Kostencategorie ‘Reis en Verblijf’
Noot
Budgetten kunnen worden vastgelegd voor een Grootboekrekening, Kostencategorie, Product of
een Project. De huidige versie van de Budgettenmodule ondersteunt nog niet het vastleggen van
een budget op een combinatie van Grootboekrekening, Kostencategorie, Product of een Project.
Bij het vastleggen van een Jaarbudget gebaseerd op de werkelijke cijfers van een eerder boekjaar (Jaar
werkelijkheid) kan eveneens een percentage worden opgegeven waarmee het Jaarbudget moet worden
vermeerderd of verminderd.
Budgetten per periode
Bevat voor het binnen de sectie ‘Budgetten per jaar’ geselecteerde Jaarbudget de verdeling over de diverse
perioden binnen het Boekjaar. Bij creatie van een nieuw Jaarbudget wordt dit gelijkmatig over de
aanwezigen perioden verdeeld. Hierna is het mogelijk een Periodebudget aan te passen.

Invoeren van een nieuw Budget
Druk op knop [Toevoegen budget], waarna een nieuwe regel wordt toegevoegd. Hier gaan we het nieuwe
Budget invoeren.

We voeren nu een Budgetcode en een omschrijving in.

Druk nu op de knop [Bewaar] om de Budgetdefinitie op te slaan.
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We kunnen nu het Jaarbudget gaan invoeren door te drukken op [Toevoegen jaarbudget]

In boven getoond voorbeeld voeren we nu een Jaarbudget in van €15000,00 voor Grootboekrekening 8000
Opbrengst verkopen hoog tarief.
Let op:
Merk op dat we het Jaarbudget ook hadden kunnen toewijzen aan een Kostencategorie, een
Product of aan een Project. Een combinatie hiervan is niet toegestaan.
Druk op [Bewaar] om het zojuist ingevoerde Jaarbudget op te slaan.
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Na het opslaan van een nieuw ingevoerd Jaarbudget, worden automatisch Periodebudgetten gecreëerd voor
alle binnen het Boekjaar aanwezige Perioden (dit kunnen er 4 of 12 zijn).
Zoals je ziet is het Jaarbudget van €15000,00 gelijkmatig over de Perioden verdeeld. Indien wenselijk,
kunnen de Periodebudgetten worden aangepast.
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In bovenstaande voorbeeld hebben we de Periodebudgetten aangepast i.v.m. een verhoogde
omzetverwachting in de zomermaanden en de maand december.
Om een waarde binnen het Periodebudget aan te passen volstaat het om binnen een van de velden te
klikken, waarna de waarde kan worden aangepast. Bewaar de wijzigingen door op [Bewaar] te drukken.

Budgetten op Kostencategorie, Product of Project
Budgetten kunnen eveneens op een Kostencategorie, Product of Project worden bewaakt. Het volgende
voorbeeld toont de definitie van een Jaarbudget op Kostencategorie ‘Reclames’ en 2 Jaarbudgetten op
Producten ‘Abonnement 1’ en ‘Abonnement 2’.
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Voor Budgetten vastgelegd op een Kostencategorie, Product of Project geldt hetzelfde als Budgetten
vastgelegd op en Grootboekrekening: Het ingevoerde Jaarbudget zal in gelijke delen worden verdeeld over
de diverse perioden binnen de administratie (4 of 12).
Het volgende voorbeeld toont de Periode verdeling van het Jaarbudget op Product ‘Abonnement 1’:
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Budget Overzichten
De volgende overzichten zijn beschikbaar binnen de Budgettenmodule:
•
•
•
•
•
•
•
•

Grootboek kolommenbalans – Werkelijkheid vs Jaarbudget
Grootboek kolommenbalans – Werkelijkheid vs Periodebudget
Kostencategorie kolommenbalans – Werkelijkheid vs Jaarbudget
Kostencategorie kolommenbalans – Werkelijkheid vs Periodebudget
Product kolommenbalans – Werkelijkheid vs Jaarbudget
Product kolommenbalans – Werkelijkheid vs Periodebudget
Project kolommenbalans – Werkelijkheid vs Jaarbudget
Project kolommenbalans – Werkelijkheid vs Periodebudget

Hieronder volgen een aantal voorbeelden:
Grootboek kolommenbalans – Werkelijkheid vs Jaarbudget
Het volgende voorbeeld toont de Grootboek kolommenbalans – Werkelijkheid vs Jaarbudget

Het getoonde voorbeeld toont:
We hebben geselecteerd Budget ‘Budget 2020 1e versie’ en hebben aangegeven dat we alleen die
rekeningen willen zien waarvan de Balans ongelijk is aan €0,00
•

Een afwijking van €100,00 t.o.v. het Budget voor de rekening “4220 – Onderhoud auto’s”; oftewel er
was een bedrag van €100,00 gebudgetteerd, echter toont de werkelijkheid dat meer is uitgegeven dan
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de gebudgetteerde €100,00 zodoende kleurt de afwijking rood.
•

Een afwijking van €13.151,00 t.o.v. het Budget voor rekening “8000 – Opbrengst verkopen hoog tarief”;
oftewel er was een bedrag van €15.000,00 gebudgetteerd, echter toont de werkelijkheid dat er minder
is omgezet dan gebudgetteerd, zodoende kleurt de afwijking rood.

Product kolommenbalans – Werkelijkheid vs Periodebudget
Het volgende voorbeeld toont de Product kolommenbalans – Werkelijkheid vs Periodebudget

Inlezen van Jaarbudgetten
Jaarbudgetten kunnen worden ingelezen vanuit een .csv bestand met de volgende bestandindeling:

Kolom

Formaat

Verplicht

Omschrijving

BUDGET

ALPHANUMERIEK(20)

Ja

Budgetcode

YEAR

NUMERIEK(4)- YYYY

Ja

Jaar van het Jaarbudget

LEDGER_ACCOUNT

ALPHANUMERIEK(20)

Nee *

Budget-Grootboekrekening

COST_CATEGORY

ALPHANUMERIEK(20)

Nee *

Budget-Kostencategorie

PRODUCT

ALPHANUMERIEK(20)

Nee *

Budget-Product

PROJECT

ALPHANUMERIEK(20)

Nee *

Budget-Project

BUDGET_AMOUNT

ALPHANUMERIEK(20)

Ja

Budgetbedrag

REMARK

ALPHANUMERIEK(4000)

Nee

Toelichting op het budget
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* Een van de kolommen LEDGER_ACCOUNT, COST_CATEGORY, PRODUCT of PROJECT moet van een waarde
zijn voorzien. Een combinatie van meerdere kolommen is niet toegestaan.
We geven een voorbeeld van het inlezen van een .csv bestand met een aantal Jaarbudgetten

We starten nu vanuit het menu Budgetten de optie Inlezen Jaarbudgetten
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M.b.v. de [Bestand kiezen] knop selecteren we het in te lezen .csv bestand en drukken op [Volgende]

In de nu getoonde pagina moeten we de kolommen vanuit het .csv bestand toewijzen.

Nadat alle kolommen zijn toegewezen druk je op [Volgende]
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De getoonde pagina stelt ons in staat om te controleren of de juiste toewijzing van kolommen is gedaan.
Indien de toewijzing juist is, druk op [Inlezen gegevens], is er echter sprake van een foutieve toewijzing van
een van de kolommen, druk op [Vorige] om de toewijzing te corrigeren.

De getoonde pagina laat zien dat er 5 Jaarbudgetten succesvol zijn ingelezen.
Druk nu op [Finish]
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Na voltooiing van het inlezen, selecteren we vanuit menu – Budgetten – Beheren budgetten en zien we de 5
ingelezen Jaarbudgetten uit het voorbeeld.

Inlezen van Periodebudgetten
Periodebudgetten kunnen worden ingelezen vanuit een .csv bestand met de volgende bestandindeling:

Kolom

Formaat

Verplicht

Omschrijving

BUDGET

ALPHANUMERIEK(20)

Ja

Budgetcode

YEAR

NUMERIEK(4)- YYYY

Ja

Jaar van het Periodebudget

PERIOD

NUMERIEK(2)- 99

Ja

Periode van het Periodebudget

LEDGER_ACCOUNT

ALPHANUMERIEK(20)

Nee *

Budget-Grootboekrekening

COST_CATEGORY

ALPHANUMERIEK(20)

Nee *

Budget-Kostencategorie

PRODUCT

ALPHANUMERIEK(20)

Nee *

Budget-Product

PROJECT

ALPHANUMERIEK(20)

Nee *

Budget-Project
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BUDGET_AMOUNT

ALPHANUMERIEK(20)

Ja

Budgetbedrag

REMARK

ALPHANUMERIEK(4000)

Nee

Toelichting op het budget

* Een van de kolommen LEDGER_ACCOUNT, COST_CATEGORY, PRODUCT of PROJECT moet van een waarde
zijn voorzien. Een combinatie van meerdere kolommen is niet toegestaan.
We geven een voorbeeld van het inlezen van een .csv bestand met een aantal Periodebudgetten

We starten nu vanuit het menu Budgetten de optie Inlezen Periodebudgetten
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M.b.v. de [Bestand kiezen] knop selecteren we het in te lezen .csv bestand en drukken op [Volgende]

In de nu getoonde pagina moeten we de kolommen vanuit het .csv bestand toewijzen.
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Nadat alle kolommen zijn toegewezen druk je op [Volgende]

De getoonde pagina stelt ons in staat om te controleren of de juiste toewijzing van kolommen is gedaan.
Indien de toewijzing juist is, druk op [Inlezen gegevens], is er echter sprake van een foutieve toewijzing van
een van de kolommen, druk op [Vorige] om de toewijzing te corrigeren.
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De getoonde pagina laat zien dat er 60 Periodebudgetten succesvol zijn ingelezen.
Druk nu op [Finish]

Pagina 124

Aan de slag met Yoursminc

Nadat de inlees wizard is afgesloten, worden de zojuist ingelezen Periodebudgetten getoond.
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