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EDITORIAAL
Wings heeft een intensief werkjaar achter de rug. Er werden diverse inspanningen geleverd om Wings Online
nog krachtiger en betrouwbaarder te maken.
Nu het einde van het jaar in zicht komt kunnen we met tevredenheid terugblikken op het resultaat van onze
inspanningen. In deze nieuwsbrief vermelden we dan ook traditioneel onze info over de jaarafsluiting. Goed
geïnformeerd zijn is immers belangrijk.
Daarenboven zijn er belangrijke wetswijzigingen die het er voor u als gebruiker niet gemakkelijker op maken.
We verwijzen naar het artikel over de nieuwe vennootschapswetgeving die vanaf 01/01/2020 in voege gaat.
Maar er is veel meer dan dat:
•

Vanaf de Standard boekhouding is er een geïntegreerde oplossing om eenvoudig aan de verplichting van
spreiding van kosten vanaf aanslagjaar 2019 te voldoen.

•

Ook de nieuwe regels inzake de fiscale aftrekbaarheid van wagens worden gewijzigd. Hier zal vooral de
C02-uitstoot een impact hebben op de boeking van de autokosten. Hiervoor worden vanaf Wings Professional wagenfiches voorzien met vermelding nummerplaat en chassisnummer.

U merkt het, het zijn maar enkele voorbeelden
maar we blijven permanent werken aan onze
programma’s en dit komt uiteindelijk de gebruiker ten goede. Lees zeker ook de interessante artikels in de volgende bladzijden van
onze nieuwsbrief, en raadpleeg de extra informatie die op onze website zal verschijnen.
Uit naam van het hele Wings team bieden wij
u tevens onze beste wensen aan voor een
voorspoedig, gelukkig en gezond 2020.

Rudi Trompet & het Wings team
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Exporteren van gegevens uit Wings naar Excel
In Wings kan gekozen worden om te printen naar bestand (bv. Excel of Tekstbestand)
Dit kan door in het printervenster onderaan de optie Afdrukken naar bestand aan te kruisen.

1

Editoriaal

2 bestandsformaat
Lay-out groeHier kan u het gewenste
bepalen. Voor Exceldocumenten van meerdere pagina’s
pen
is het beter om de optie Tekstbestand
te selecteren en het aangemaakte .TXT bestand te importeren in Excel via gegevens ophalen Uit tekst/CSV.

Bijlagen rappel
Afdrukken openstaande posten
3
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Opslaan op Wings Online
In Wings Online zijn er 2 mogelijkheden om op te slaan in de cloud.

De U-schijf, dit is de schijf van de gebruiker zelf. Hier kan de gebruiker (bv. Wings1234) zijn documenten opslaan en deze zijn enkel beschikbaar voor de gebruiker zelf.
De V-schijf, dit is de schijf van de licentie. Deze kan gebruikt worden door alle gebruikers binnen de
licentie.
Bestanden voor beide schijven kunnen uitgewisseld worden via
ner omgeving.

in een Windows verken-

Toevoegen van de factuur als bijlage bij de rappel

Het aanvinken van dit vakje in de rappeltekst zorgt ervoor dat de verkoopfacturen als bijlage
van de rappel worden gemaild. De maximale e-mailgrootte werd standaard op 4 Mb voorzien.

1

Editoriaal

Van start in 2020
Controleer via Beheer – Instellingen – Boekhouding – Boekjaar of 01/2020 binnen het bereik van de 2
actieve boekjaren valt. Indien dit niet het geval is, dan dient u het eerste actieve boekjaar af te sluiten.
Meer informatie omtrent de jaarafsluiting via: https://wings.be/nl/jaarafsluiting
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vanaf 1/1/2020

Nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
(WVV)
De volledige vennootschapswet werd herschreven.
We geven hier een overzicht van de belangrijkste bepalingen die automatisch van kracht worden op 1
januari 2020 en die een impact hebben op de boekhouding:
•

De benamingen en afkortingen liggen vast in de wet en moeten zo worden vermeld.
Dit impliceert dat de volgende afkortingen automatisch gewijzigd worden op 1/1/2020:

GCV wordt CommV (commanditaire vennootschap)

BVBA wordt BV (besloten vennootschap)

CVBA wordt CV (coöperatieve vennootschap)
Verder moeten de volgende afkortingen gebruikt worden:

NV (naamloze vennootschap)

VOF (vennootschap onder firma)

CommV (geen punt voor de V) (commanditaire vennootschap)

SE (Europese vennootschap)

SCE (Europese coöperatieve vennootschap)
Dus ook zonder statutenwijziging wordt een BVBA op 1 januari 2020 een BV en dient deze rechtspersoon dit als dusdanig te vermelden.
In Wings zullen op 1 januari 2020 alle afkortingen van rechtspersonen van klanten en leveranciers
automatisch aangepast worden aan de nieuwe wetgeving indien u dan over de laatste versie van
Wings beschikt.

•

Voor VOF, CommV, BV en CV wordt het “kapitaal” en de “wettelijke reserve” per 1 januari 2020
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automatisch omgezet naar “onbeschikbare inbreng buiten kapitaal”.
Dit brengt een aantal extra rekeningen mee in het boekhoudplan en een diverse boeking die u
manueel dient uit
2 te voeren.
Lay-out groeDe extra rekeningen worden
pen bij een update van Wings automatisch aangemaakt. Het betreft de
rekeningen:
Bijlagen rappel

110900 Andere beschikbare
inbreng buiten kapitaal
Afdrukken
open
111900 Andere onbeschikbare inbreng buiten kapitaal

staande posten

•

De benaming zaakvoerder wordt vervangen door bestuurder.
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Muiswiel

Het nieuwe Wetboek voor Vennootschappen en Verenigingen (WVV) is op 01/05/2019 in werking getreden voor nieuw opgerichte vennootschappen. Bestaande vennootschappen hebben tijd tot
4 van
Klant
in de kij- te laten aanpassen aan het WVV. Maar de bepalingen
1/1/2024 om de statuten
hun vennootschap
in dit artikel vermeld zijn dwingende bepalingen die al in werking treden, ook al zijn de statuten van
de vennootschap nog niet aangepast.

Klant

in de kijker

De missie van Glamarome is unieke en kwalitatieve cosmetica- en parfumcollecties op de markt te
brengen. Gericht op de mass en masstige market,
staat het aanbod van Glamarome garant voor een
uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding. De producten van Glamarome worden volgens onze
aanwijzingen van concept tot realisatie ontworpen
door onze eigen creatieve inhouse design afdeling. De corebusiness van Glamarome is gericht op
de verkoop van parfums, cosmetica en private
label voor de retail markt op het Europese continent. We verdelen onze producten via agenten,
distributeurs of rechtstreeks aan de retail. Aldi,
Carrefour, Auchan behoren onder andere tot ons
clienteel. We bevoorraden al onze klanten op het
Europees continent via ons magazijn in Turnhout
waar onze buitenlandse stock wordt gestockeerd.
Sinds januari 2019 gebeurt zowel de boekhouding
als de logistieke administratie voor Glamarome
door middel van de boekhoudkundige en logistiek
modules van Wings, waarbij Wings Logistiek ook is
ingeschakeld voor beheer en aanmaak van de buitenlandse stock in het tweede dossier. Er is gekozen voor het Wings Online platform, zodat raadpleging vanuit het buitenland mogelijk wordt. Buitenlandse gebruikers krijgen daarbij de gebruikersinterface in de taal naar keuze te zien (Engels,
Frans, Duits of Nederlands). Er is een perfecte samenwerking tussen beide logistieke dossiers,
waarbij de verkopen van Glamarome in detail
worden doorbesteld in het tweede dossier. De
goederen worden ingeklaard en bij de eindklant
van Glamarome geleverd. Na facturatie aan de
eindklant maakt de doorfacturatie naar Glamarome de kring rond.
Daar waar de administratie vroeger in een verouderde Navision omgeving gebeurde, hebben we
met een juiste implementatie binnen de standaardmodules van Wings een oplossing gevonden
die zowel aan de eigen administratieve noden als
aan de eisen van onze buitenlandse partners voldeed.

We vroegen aan Ivo Geudens hoe hij de komst van
Wings heeft ervaren:
Het gamma van Glamarome is uitgebreid, maar elk product ligt niet even goed in de markt in alle landen. Met
Wings kunnen we gemakkelijk statistische informatie
volgens diverse criteria exporteren. Na verdere analyse
kan dan het gamma per land of regio worden bijgestuurd. Ook voor de ontwikkeling van nieuwe producten
is dit een belangrijke informatiebron.
Dankzij Wings kunnen we onze toekomstige verkopen
voorspellen. Een juiste forecast die gebaseerd is op onze
verkoopshistorieken en de lopende bestellingen is hierbij onontbeerlijk, zeker als je rekening moet houden met
een productietermijn van 5 maanden.

Ook voor het boekhoudkundig gedeelte was de overstap
geen opgave. Dank zij de duidelijke opbouw en de soepele input was ik dadelijk met Wings vertrokken. En
wordt er een fout ingeboekt, dan kan je dit eenvoudig
verbeteren. De rapportering is soepel en overzichtelijk,
met de mogelijkheid om gegevens naar Excel te exporteren. En de intrastatgegevens worden automatisch ingelezen.
Mark Van Tongerloo
www.glamarome.com
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V.U. Mark Sprengers — Probastraat 7 Blok A — 2235 Westmeerbeek
Niets uit deze uitgave mag op om het even welke manier gereproduceerd worden zonder voorafgaande geschreven toestemming van Wings Software.

