
JAAROVERGANG 2018-2019 

 

AaFinancieel 

Met de overgang naar een nieuw jaar dient ook de financiële boekhouding aangepast te 

worden en ingericht te worden voor het nieuwe jaar. Naast de jaarafsluiting dienen ook 

de numeratoren (factuurnummers, boekstuknummers en ordernummers) aangepast te 

worden voor het nieuwe jaar. 

* Door wijzigingen in AaFinancieel zal het afsluiten van het boekjaar er anders uit zien. 

Lees onderstaande eerst goed door, alvorens u gaat starten met de overgang. 

 

Voorbereiding voor nieuwe gebruikers (indien eerste keer jaarovergang) 

Alvorens te beginnen met de afsluiting dient er een grootboekrekening aangemaakt te 

worden met Dagboekcode Balans (het is mogelijk dat deze al bestaat), dit wordt dan de 

beginwaarde voor het nieuwe jaar. 

• Ga naar ‘AaFinancieel’ en kies de functie ‘Beheer grootboek’. 

• Klik hier op tabblad ‘1. Rekeningen’ en ga hier op een regel staan en voeg een nieuwe 

regel toe met Insert op je toetsenbord. 

• Vul in de kolom ‘Rekening’ de gewenste grootboekrekening en omschrijving in, 

bijvoorbeeld ‘2900 beginbalans’. 

• Kies in de kolom Dagboek voor de code Balans. 

• Sla deze gegevens op met F6 of in de knoppenbalk. 

 

Als het jaar afgesloten is en de cijfers bekend zijn, dient de beginbalans handmatig 

ingevoerd te worden. 

 

Invoeren beginbalans 

• Ga naar AaFinancieel – Dagboeken. 

• Kies voor het dagboek Openingsrekening beginbalans. 

• Druk op de plus bovenin en maak een nieuw boekstuk aan. 



o Boekdatum = 01-01-2019 

o Boekstuknummer = 1 

o Omschrijving = Beginbalans 

• Bij Debet/Credit kan niets ingevoerd worden. 

Voer de beginbalansen van de balansrekeningen in: 

 

• Sla de gegevens op (vinkje bovenin). 

 

Vanaf hier voor alle gebruikers 

Aanmaken van een nieuw boekjaar 

• Blijf in het ‘Beheer grootboek’. 

• Ga dan naar tabblad ‘5. Instellingen’. 

• Dubbelklik op een lege cel in de kolom ‘Code’ en type daar het nieuwe jaartal in en 

klik op Enter. 

• Klik met de rechtermuisknop en selecteer de periode die je wenst aan te maken. 

• Onderin worden de periode getoond. 

• Sla de gewijzigde gegevens op. 



 

 

Jaarafsluiting 

Bij de afsluiting van het lopende boekjaar (huidig kalenderjaar) worden de saldi van alle 

rekeningen met de code balans overgeboekt naar het nieuwe boekjaar met als 

omschrijving 'beginbalans’ en boekingsdatum 01-01-xxxx (nieuwe jaar). Het eventuele 

saldo hiervan wordt geboekt op de betreffende rekeningen in het dagboek ‘balans’. 

• Blijf wederom in de functie ‘Beheer grootboek’. 

• In tabblad ‘5. Instellingen’ kies je voor het tabblad ‘Diversen’. 

• Lees eerst de tekst in het oranje vak. 

• Druk dan op de button Jaarafsluiting. 

• De transactie kan alleen uitgevoerd worden wanneer er geen transacties binnen deze 

module geopend zijn en in het nieuwe boekjaar nog geen boekingen in het dagboek 

‘balans’ hebben plaatsgevonden. 



 

Als laatste wordt het lopende boekjaar gekenmerkt als afgesloten en het nieuwe boekjaar 

wordt het lopende boekjaar. In het afgesloten boekjaar is boeken niet meer mogelijk. 

 

Let op: sommige tussenrekeningen moeten t.b.v. het nieuwe boekjaar op nul gesteld 

worden, met name de btw-rekeningen. Neem hiervoor contact op met uw boekhouder of 

accountant. 

  



Correcties aanbrengen 

Als u nog correcties wilt aanbrengen in het afgesloten boekjaar (bijv. accountant) kan dit 

door eerst de Beginbalans te verwijderen (van het nieuwe boekjaar). 

• Ga naar Dagboeken - Beginbalans en klik op de juiste openingsbalans. 

• Met de min-button kunt de openingsbalans verwijderen. 

 

• Ga vervolgens naar het programma Beheer Grootboek. 

• Hier kiest u tabblad 5 Instellingen. 

• U wijzigt hier het lopende boekjaar door het vinkje te verzetten. 

• Ook moet u minimaal 1 periode (bijv. december) openzetten om in te kunnen 

boeken. 



 

Let op: als u de numeratoren heeft aangepast voor het nieuwe boekjaar, dan moet u de 

numerator even tijdelijk terugzetten voor het aanbrengen van de correcties en daarna 

weer terugzetten! Als u gekozen heeft voor jaarnumeratoren hoeft dit niet. 

Na het aanbrengen van de correcties gaat u het boekjaar opnieuw afsluiten volgens de 

hierboven beschreven procedure. Het boekjaar wordt dan weer gesloten en het nieuwe 

boekjaar wordt weer het lopende boekjaar. 

 

Boekstuknummering 

Voor de overgang naar het nieuwe jaar dienen eventueel de boekstuknummers van de 

Dagboeken gewijzigd te worden. Wanneer er bij Dagboeken gebruikt gemaakt wordt van 

automatische nummering dan dient deze in het nieuwe jaar gewijzigd te worden. 

• Ga naar ‘AaFinancieel’ en ‘Beheer grootboek’. 

• Ga naar tabblad 3 ‘Dagboeken’. 

• Wijzig met een dubbelklik in de kolom Numerator de nummering van het gewenste 

dagboek. Bank bijvoorbeeld is 20180125 en wordt 20190000. 

• Sla de gegevens op. 

 

De numerator bepaalt het boekstuknummer van het dagboek. Met uitzondering van het 

dagboek Verkoop, de numerator van dit dagboek vindt u o.a. in Onderhoud tabellen 

ItsClean, AaFinancieel en/of ItsTrade. 



De bron mag naar eigen inzicht gevuld worden en deze komt terug in diverse financiële 

programma’s als boekingsbron. 

 

Jaarnumeratoren 

Het is ook mogelijk om bij bepaalde dagboeken te werken met jaarnumeratoren. Op het 

tabblad Dagboeken zet u bij het betreffende dagboek een vinkje in de kolom ‘Jaarnum’. 

In de kolom aan de rechterzijde van het scherm Numeratoren kunt u nu per boekjaar 

een numerator aanmaken. De oorspronkelijke numerator bij Dagboeken kunt u dan het 

beste op spatie (blanco) zetten. 

 

Het boeken van bijv. een inkoopfactuur in het lopende boekjaar (bijv. 2018) gaat zoals 

gebruikelijk. Wilt u een inkoopfactuur aanmaken voor een ander boekjaar (bijv. 2019), 

dan dient u eerst de boekdatum in 2019 in te vullen en daarna klikken op factuur 

aanmaken (+), dan wordt de correcte numerator gebruikt. 

 

Debiteuren- en crediteurennummering 

Wanneer in de debiteuren- en crediteurennummering een jaartalverwijzing is 

opgenomen, moeten ook deze numeratoren aangepast worden naar het nieuwe jaar.  

• Ga naar ‘Onderhoud tabellen AaFinancieel’. 

• Ga naar ‘Parameters’. 

• Verander in de regel #deb – numerator debiteuren de waarde door een dubbelklik in 

de kolom ‘Waarde’. 

• Verander in de regel #cre – numerator crediteuren de waarde door een dubbelklik in 

de kolom ‘Waarde’. 

Let op: Het kan zijn dat de factuurnummering vanuit Onderhoud tabellen 

ItsClean/ItsTrade geregeld is. Dan hoeft hier niets aangepast te worden. 


