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1.1

Afsluiten Boekjaar

1.1.1

Instellen nieuwe nummerreeksen

 Afdelingen/Administratie/Applicatie-instellingen/Algemeen/Nr.-reeksen

Voor nummerreeksen die een jaartal bevatten in de prefix, moet een nieuwe Nr-reeksregel ingesteld
worden met de begindatum van het nieuwe boekjaar.
Microsoft Dynamics Business Central gebruikt de boekingsdatum om de gepaste Nr-reeksregel op te
halen.
Voor gebruikers die nog veel transacties moeten boeken in het vorige boekjaar, adviseren wij om de
werkdatum op de laatste dag van het vorige boekjaar in te stellen. Zodoende zal Microsoft Dynamics
Business Central de boekingsdatum standaard vullen met de laatste dag van het vorige boekjaar.
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1.1.2

Aanmaken nieuwe boekhoudperioden

 Afdelingen/Financieel beheer/Periodieke activiteiten/Boekjaar/Boekingsperioden

In het dialoogvenster van de boekingsperioden is een actie voorzien om een nieuw Boekjaar aan te
maken. Eens de perioden aangemaakt zijn, kunnen de omschrijving in de kolom naam eventueel nog
bijgewerkt worden.
Deze functie veronderstelt een aantal periodes van gelijke lengte in het boekjaar.
Voldoen de boekhoudperiodes daar niet aan, dan moeten de periodes manueel ingegeven worden.
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1.1.3

Afsluiten boekingsperioden

 Afdelingen/Financieel beheer/Periodieke activiteiten/Boekjaar/Boekingsperioden

Nadat de nieuwe perioden aangemaakt zijn, kunnen de perioden van het lopende boekjaar zonder
meer afgesloten worden. Eens een boekjaar afgesloten is, kunnen de begindata van de individuele
perioden niet meer gewijzigd worden maar dit houdt geen enkel risico in.
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1.1.4

Afsluiten Resultatenrekeningen

 Afdelingen/Financieel beheer/Periodieke activiteiten/Boekjaar/WenV-rekeningen afsluiten

Dit rapport maakt een journaalpost die alle resultatenrekeningen op het einde van het boekjaar afsluit.
Hierbij wordt een speciale boekingsdatum gebruikt met prefix ‘U’ voor Ultimo.
Als dimensies verplicht ingesteld zijn op grootboekrekeningniveau dan moeten deze dimensies ook mee
opgenomen worden in de verwerking. Microsoft Dynamics Business Central zal dan per combinatie
grootboekrekening – dimensies een dagboekregel aanmaken. Bovendien zijn anders de
resultatenrekeningen niet per Dimensiewaarde afgesloten, wat af te raden is.
Eens rapport uitgevoerd is kan het resultaat ervan via het diversendagboek effectief geboekt worden.
Deze uitvoering kan meerdere malen herhaald worden. De noodzaak daartoe kan zich voordoen na
overboekingen, bijvoorbeeld opgedragen door de auditors.
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1.1.5

Wisselkoers herwaarderen

 Afdelingen/Financieel beheer/Periodieke activiteiten/Valuta/Wisselkoers herwaarderen

Via deze functie kunnen bankposten, klantenposten en leveranciersposten geherwaardeerd worden.
Indien dimensies verplicht ingesteld zijn op de koersverschillenrekeningen dan moeten de betreffende
dimensies op de bankrekeningkaart ingesteld worden.
Het resultaat van de uitvoering wordt onmiddellijk geboekt in het grootboek en in het menu met
periodiek activiteiten voor valuta’s is tevens een wisselkoersherwaarderingsjournaal voorzien.
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