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1. Stappen jaarafsluiting 
 

# Per Activiteit Opmerking 
1 31-12 Controle documenten: Tools: 
   Conceptdocumenten Inkoop/Verkoop Inkoop/Verkoop > Conceptdocumenten 
   Concept Journaalboekingen Geregistreerde Documenten 
   Nog te autoriseren journaalboekingen 

(Geregistreerde documenten) 
Verslag Goedkeuringsstatus 
 

   Periodieke boekingen Periodieke Boekingen 
   Nog te ontvangen facturen en te versturen 

facturen (= afstemming open leveringen en 
open goederenontvangsten)* 

Open documenten > Goederenontvangst Best. 
 

   Waarde openstaande orders Open documenten > Klantorders 
   Waarde openstaande bestellingen Open documenten > Bestellingen 
   Controle documentnummering Documentnummering Controleren 
  Controle financiële rekeningen:  
   Openstaande (niet afgestemde) 

betalingsopdrachten 
Conceptbetalingsdocumenten – Verslag 
 

   Openstaande Betalingsruns Paymentwizard 
   Nog niet verwerkte bankmutaties Verwerking Rekeningafschrift 
   Negatieve kas Grootboekrekening Kas 
   Verwerking koersverschillen debiteuren en 

crediteuren 
Koersverschillen 

   Voorziening dubieuze debiteuren Journaalboeking 
   Verwerking afschrijvingen Journaalboeking / Afschrijvingsrun 
   Verwerking overlopende financiële 

boekingen 
Journaalboeking 

    
2 31-12 Voorraadwaarde: Tools: 
   Controle negatieve voorraad (indien 

toegestaan) 
Verslag Voorraadcontrole 

   Vastleggen voorraadverschillen (in aantal) Inventarisatie / Voorraadboeking 
   Eventueel herwaarderen artikelen Voorraadherwaardering 
   Voorraadwaarde logistiek afstemmen met 

boekhouding 
 

    
3 31-12 Productie:  
   Waarde openstaande productieorders Grootboekrekening Onderhanden Werk of Work 

in Progress 
   Controle en afstemming OHW 

(Onderhanden werk) 
 

    
4 31-12 BTW Tools: 
   BTW rapport BTW-rapport 
   Intracommunautaire Transacties listing ICT-Kwartaalopgave 
    
5 31-12 : 

00.00 
uur 

 Back-up van actieve administratie Men kan hiervoor gebruik maken van de 
dagelijkse back-up Men dient deze back-up 
separaat veilig te stellen zodat deze niet 
verwijderd of overschreven wordt bij een 
volgende back-up 

6 01-01 Rapportages: Tools: 
   Uitdraaien proef/saldibalans Proef- en Saldibalans 
   Uitdraaien balans Balans 
   Uitdraaien verlies/winst Verlies- en Winstrekening 
   Uitdraaien Verslag Voorraadcontrole Verslag Voorraadcontrole 
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   Uitdraaien en controle openstaande 
debiteuren 

Vervaldatum van Klantvorderingen 

   Uitdraaien en controle openstaande 
crediteuren 

Vervaldatum Leveranciersverplichtingen 

   Uitdraaien Vaste Activa Historie (indien 
actief) 

Vaste activaraster 

   Eventueel uitdraaien grootboek Grootboek 
   Eventueel uitdraaien journalen Boekingsjournaalverslag 
    
7 01-01 Instellingen: Tools: 
   Aanmaken nieuw periodeteken Periodetekens 
   Aanmaken nieuwe perioden Boekingsperioden > Nieuwe Periode 
   Aanmaken nieuwe documentnummering Documentnummering 
    
8 Nieuw 

boekjaar 
Accountantscontrole: Tools: 

   Aanmaken voorafgaande journaalposten 
(periode 13) 

Journaalboeking >  Correctietrans. (per. 13) 

   Waar nodig saldi afstemmen  
   Periodeafsluiting en doorboeken 

jaarresultaat 
Periodeafsluiting 

   Afsluiten perioden voorafgaand boekingsjaar Boekingsperioden 

 

 
Figuur 1-1-  * i.c.m. instelling ‘Rekening Geleverde goederen gebruiken voor klant’  
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2. Inleiding 
 
De financiële resultaten van uw organisatie worden gedurende het boekjaar geregistreerd op 
de grootboekrekeningen zoals deze binnen SAP Business One (SBO) zijn gedefinieerd. 
Hierbij worden de kosten en opbrengsten geboekt op de zogenaamde verlies- en 
winstrekeningen, ofwel de kosten- en opbrengstenrekeningen. 
 
Nadat het boekjaar is geëindigd, is het van belang om de resultatenrekening en de balans op 
te maken. Dit betekent dat de saldi die aanwezig zijn op de kosten- en 
opbrengstenrekeningen moeten worden overgeboekt naar de resultatenrekening en dat het 
saldo van deze laatste rekening moet worden overgeboekt naar de balans. Hiertoe moet 
binnen SBO het boekjaar worden afgesloten middels een speciale transactie: 
periodeafsluiting. Nadat deze transactie is uitgevoerd, bedragen de saldi op de kosten- en 
opbrengstenrekeningen ‘nul’ en is de winst of het verlies van het afgesloten boekjaar 
geboekt naar de balans. 
 
Deze handleiding is geschreven om inzicht te verschaffen in de werking van de periode 
afsluitprocedure. Waar nodig wordt met behulp van schermafbeeldingen verduidelijkt hoe de 
verschillende stappen moeten worden doorlopen en hoe de procedure ingrijpt op de 
financiële administratie. Hierbij wordt eveneens aandacht besteed aan een aantal uit te 
voeren controles. De controles dienen ter verificatie van de werking van het systeem en zijn 
aanvullend op de jaarlijkse accountantscontrole. Deze accountantscontrole wordt verder niet 
in dit document behandeld. 
 
Het uitvoeren van de jaarafsluiting heeft verregaande consequenties voor uw 
bedrijfsadministratie. Verzekert u er daarom van dat u de inhoud van dit document volledig 
begrijpt alvorens u deze procedure uitvoert. Indien u niet helemaal zeker bent van de 
consequenties van uw handelen, vraag dan assistentie van uw Planlogic consultant.  
 
Maak verder altijd een back-up van het systeem alvorens u de procedure uitvoert. 
 

 Voorafgaande journaalposten 
 
Voor of tijdens de accountantscontrole worden vaak nog voorafgaande journaalposten (vjp’s) 
gecreëerd. In veel administratieve software is hiervoor een extra periode beschikbaar om te 
boeken of doet men dit in een eigen memoriaal dagboek. SAP Business One kent geen extra 
periode of specifiek dagboek. Wel kunnen de vjp’s gekenmerkt worden zodat deze toe 
behoren aan een afsluitperiode. Gebruik hiervoor bij het aanmaken van de vjp de check box 
Correctietrans (per 13). Door dit te gebruiken kunt u eenvoudig in de verschillende financiële 
rapportages deze aangemaakte journaalposten meenemen in een overzicht dan wel dat u 
deze buiten het overzicht laat vallen. 
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Figuur 2-1 -  Instelling om vjp’s te boeken  

 

 
Figuur 2-2 -  Optie om vjp’s wel/niet mee te nemen in de proef-saldibalans, balans of verlies en winstrekening 
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Het uitvoeren van de functie periode-afsluiting hoeft niet per 31 december van het verlopen 
boekjaar te gebeuren, meestal gebeurt dit nadat de boekhouder/accountant de administratie 
gecontroleerd heeft. Wel is van belang dat men de juiste datum gebruikt wanneer men het 
boekjaar gaat afsluiten. 
 
Omdat het berekenen van FIFO en voortschrijdende gemiddeld artikelkosten een doorlopend 
proces is,  wordt geadviseerd deze op balansdatum (bijv. 31 december) vast te leggen in een 
inventarisatie rapportage.  
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3. Werking van de procedure 

3.1 Noodzaak van periodeafsluiting 

Na afloop van een fiscaal boekjaar is het voor iedere organisatie van belang om een 
resultatenrekening en balans op te maken, zodat inzicht wordt verkregen in de financiële 
prestaties van de organisatie gedurende het afgelopen boekjaar. Hiertoe is binnen SAP 
Business One de functie Periodeafsluiting beschikbaar. Middels deze functie worden de saldi 
die aanwezig zijn op de kosten- en opbrengstenrekeningen overgeboekt naar een 
(geconsolideerde) balansrekening en wordt vervolgens het saldo van deze balansrekening 
overgeboekt naar een grootboekrekening vanwaar de verdeling van het winst/verlies saldo 
toegedeeld kan worden naar uitkering (dividend), reservering of andere bestemmingen in de 
balans. 
 
Gedurende de looptijd van het boekjaar worden de kosten en opbrengsten van de 
organisatie geboekt op de kosten- en opbrengstenrekeningen in het grootboek. Na het 
verstrijken van het boekjaar kan er een resultatenrekening worden opgemaakt (fig.3.1).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tijdens de voortgang van het volgende boekjaar worden de kosten en opbrengsten wederom 
geboekt op de relevante kosten- en opbrengstenrekeningen. Maar wanneer binnen het 
systeem vervolgens een resultatenrekening wordt opgesteld, biedt deze een onjuist beeld 
inzake de resultaten tijdens het betreffende boekjaar (fig. 3.2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De voortgebrachte resultatenrekening bevat niet alleen het resultaat van het tweede  
 

Opbrengstenrekening 
 
 250 
 250 

Kostenrekening 
 
 100 
 100 
 100 

Resultaat Y1 
 
Opbrengsten:  500 
Kosten:  300 
 
Winst:  200 

Figuur 3.1 – Opmaken van de resultatenrekening na afloop van boekjaar 1. 

Figuur 3.2 – Opmaken van de resultatenrekening na afloop van boekjaar 2 

Kostenrekening 
 
 100 
 100 
 100 
 
     100 
 100 
 100 

Opbrengstenrekening 
 
 250 
 250 
  
 
 
 250 
 250 
  

Resultaat Y2 
 
Opbrengsten:   1000 
Kosten:  600 
 
Winst:  400 
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Wanneer de saldi van de kosten- en opbrengstenrekeningen na afloop van het eerste 
boekjaar niet zijn overgeboekt, worden eveneens de resultaten van het eerste boekjaar 
meegenomen. Om deze reden is het van belang om na het verstrijken van een boekjaar 
middels de transactie Periodeafsluiting, , de kosten- en opbrengstenrekeningen ‘op te 
schonen’ en het resultaat over te boeken naar de winstrekening van de organisatie (fig. 3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Figuur 3.3  – Opmaken van de winstrekening na afloop van boekjaar 2 na het afsluiten van boekjaar 1. 
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3.2 Werking van de functie ‘Periodeafsluiting’ 

Het belangrijkste resultaat van het gebruiken van de functie Periodeafsluiting, is dat de saldi 
van de kosten- en opbrengstenrekeningen worden overgeboekt, zodat deze vervolgens weer 
op ‘nul’ staan in de periode waarop de afsluiting betrekking heeft. De rekening waarnaar de 
saldi worden overgeboekt is de periode-transportrekening. De functie waarmee deze boeking 
wordt verricht, krijgt van het systeem de datum die overeenkomt met de laatste dag van de 
af te sluiten periode toegewezen, ofwel 31 december. Vervolgens wordt het saldo van de 
periode-transportrekening geboekt naar de rekening Onverdeeld Resultaat (of een 
gelijksoortige rekening van uw keuze). Deze transactie krijgt van het systeem de datum die 
overeenkomt met de eerste dag van de nieuwe periode toegewezen, ofwel 1 januari.  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De periode-transportrekening wordt door het systeem gebruikt als tussenrekening voor het 
opmaken van het financiële resultaat. Deze rekening is noodzakelijk voor het spreiden in de 
tijd van de boekingsgangen: het resultaat wordt op 31 december opgemaakt en vervolgens 
op 1 januari geboekt naar de balansrekening Onverdeeld Resultaat.  
 
 
 
 

Figuur 3.4  – Boekingsgangen tijdens Periodeafsluiting. 

Kostenrekening 
 

 Y1  
 Y2 
 Y3 
 

 Y 
 

 Y 
 1 

Periodeafsluitrekening 

 
 Y X 
 
 
 
 
 

 
 X Y 

 
 0 0 

2 1 

Opbrengstenrekening 
 

 X1  
  X2 
 X3 
 

 X 
 
 X  

2 

3 4 

Onverdeeld Resultaat 
 
 Y X 
  

3 4 

Boekingen in oude 
periode (31 december) 

Boekingen in nieuwe 
periode (1 januari) 
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Het systeem stelt de gebruiker in staat om alle boekingen vooraf te controleren. In de eerste 
plaats dient de gebruiker de kosten- en opbrengstenrekeningen te selecteren die voor 
periodeafsluiting in aanmerking komen, zodat er niet ongewenst rekeningen worden 
‘opgeschoond’. Vervolgens worden de boekingen niet automatisch doorgevoerd, maar komt 
het systeem met een boekingsvoorstel voor elke geselecteerde rekening. De gebruiker kan 
dit voorstel vervolgens accepteren, opslaan of weigeren. 
 

 Aandachtspunt 
Het is belangrijk dat de boekingsvoorstellen goed worden gecontroleerd. Met name dient 
aandacht te worden besteed aan het feit of de saldi van alle (relevante) kosten- en 
opbrengstenrekeningen daadwerkelijk worden overgeboekt. Wanneer er boekingsvoorstellen 
ontbreken, dan heeft dit zeer waarschijnlijk te maken met de definitie van de betreffende 
grootboekrekening(en). Het systeem verwerkt namelijk alleen de rekeningen die expliciet zijn 
gedefinieerd binnen één van de categorieën Kosten of Opbrengsten. Rekeningen die zijn 
gedefinieerd binnen de categorie Overige worden door het systeem beschouwd als 
balansrekeningen en dus buiten beschouwing gelaten. 



Planlogic BV 
Bolderweg 2 

1332 AT Almere 
 

 +31 (0) 36 303 0003 
 

 helpdesk@planlogic.nl 
 www.planlogic.nl 

 
 

 
 
SAP Business One jaarafsluiting V1.1 

 
Pagina 13/25 

 

Planlogic BV 
 

 

4. Afsluiten van het boekjaar binnen SAP Business One 
 
In het vorige hoofdstuk is uiteengezet waarom het boekjaar binnen Business One moet 
worden afgesloten en hoe de procedure functioneert. In dit hoofdstuk wordt uiteengezet hoe 
deze procedure binnen SBO moet worden uitgevoerd. 

4.1 Controle juistheid en volledigheid financiële administratie 

Alvorens de afsluiting van het boekjaar daadwerkelijk door te voeren, is het verstandig om 
een aantal controles uit te voeren, zodat kan worden vastgesteld of de administratie volledig 
is bijgewerkt en of deze juist is gevoerd. 
 
De belangrijkste uit te voeren controle is de jaarlijkse accountantscontrole, welke dient te 
worden uitgevoerd door de accountant. Deze controle is echter klant/gebruiker specifiek en 
valt daarom buiten de scope van dit document. Wel wordt ten aanzien hiervan opgemerkt dat 
het raadzaam is om na het vaststellen van de juistheid van de saldo-opbouw van de 
verschillende grootboekrekeningen, een Winst- en Verliesrekening af te drukken. Deze kan 
vervolgens tijdens het uitvoeren van de periodeafsluiting als hulpmiddel worden gebruikt ter 
controle van de juistheid van de te genereren boekingen. 
 
 De controles die wel worden beschreven, zijn de volgende: 
 

1. Controle van de documentnummering (1. Stappen jaarafsluiting sectie 1) 
2. Controle op niet geboekte conceptdocumenten (1. Stappen jaarafsluiting sectie 1) 

inkoop- en verkoopdocumenten 
inkomende en uitgaande betalingen 
journaalboekingen 

3. Opgeslagen betalingsruns (1. Stappen jaarafsluiting sectie 1) 
4. Geregistreerde documenten (1. Stappen jaarafsluiting sectie 1) 

 

4.1.1 Controle van de documentnummering 

De controle van de documentnummering heeft tot doel om vast te stellen dat er geen 
documentnummers ontbreken en dat er geen dubbele documentnummers voorkomen binnen 
het systeem. Hiertoe is de functie Documentnummering controleren beschikbaar onder 
Beheer, onder de menuoptie Hulpmiddelen. 
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Figuur 4-1 - Menu Documentnummering controleren 
 
Na het openen van de functie opent een scherm waarbinnen een aantal selectiecriteria voor 
de controle kunnen worden opgegeven. 
 

 
Figuur 4-2 - Selectiecriteria documentnummering 
 
Binnen dit scherm dienen de te controleren documenttypen opgegeven te worden. 
Doorgaans zal dit betekenen dat gekozen wordt voor Alle selecteren. Verder dient als 
datumbereik de te controleren periode worden opgegeven. Na het bevestigen van de 
selectie (OK) controleert het systeem of er sprake is van documenten met gedupliceerde of 
ontbrekende documentnummers. 
Indien tijdens de controle geen fouten zijn aangetroffen, geeft het systeem de volgende 
melding weer in de statusbalk, links onderin het scherm: 
 

 
Figuur 4-3 - Melding statusbalk controle documentnummering 
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4.1.2 Controle op niet geboekte conceptdocumenten 
Wanneer er binnen SBO wordt gewerkt met conceptdocumenten, is het raadzaam om te 
controleren of er geen concepten meer openstaan die geboekt hadden moeten worden in het 
afgelopen boekjaar. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen: 
 

- inkoop- en verkoopdocumenten 
- inkomende en uitgaande betalingen 
- journaalboekingen 

 

Conceptdocumenten Inkoop en Verkoop 
De functie waarmee kan worden gecontroleerd of er conceptdocumenten in- en verkoop 
openstaan in een bepaalde periode, is de functie Conceptdocument, welke kan worden 
gevonden onder de menuopties Inkoop en Verkoop. 
 

 

 

 
Figuur 4-4 - Conceptdocumenten 
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Nadat de functie is geselecteerd, opent een scherm waarbinnen een aantal selectiecriteria 
kunnen worden opgegeven. 
 

 
Figuur 4-5 - Selectiecriteria conceptdocumenten 
 
 
Standaard zijn binnen dit selectiescherm alle documenttypen geselecteerd. Verder moet bij 
Gebruiker worden gekozen voor Alle en moet de optie Alleen open worden geselecteerd. 
 
Wanneer er sprake is van openstaande conceptdocumenten, toont het systeem hiervan een 
overzicht. De functie controleert op het voorkomen van openstaande conceptdocumenten en 
maakt geen onderscheid naar periode. Het kan dus zijn dat in het overzicht documenten 
worden getoond die betrekking hebben op de nieuwe periode. Deze documenten kunnen 
worden genegeerd. 
 
Een conceptdocument kan worden geopend door erop te dubbelklikken. Vervolgens kan het 
document worden gecontroleerd en eventueel worden gewijzigd en/of toegevoegd. Wanneer 
het document niet meer hoeft te worden toegevoegd, kan het, in plaats van te worden 
geopend, worden verwijderd. Hiertoe wordt het document met de rechtermuisknop aangeklikt 
in het overzicht en wordt vervolgens gekozen voor Verwijderen. 
 
Indien er geen openstaande conceptdocumenten in het systeem aanwezig zijn, geeft het 
systeem de volgende melding weer in de statusbalk, links onderin het scherm: 
 

 
Figuur 4-6 - Melding statusbalk openstaande concepten 
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Conceptdocumenten Inkomende en Uitgaande betalingen 
De functie waarmee kan worden gecontroleerd of er conceptdocumenten voor inkomende of 
uitgaande betalingen openstaan in een bepaalde periode, is de functie Concept 
betalingsdocumenten – verslag, welke kan worden gevonden onder de menuopties 
Bankverslagen, onder Betalingen.. 
 

 
Figuur 4-7 - Conceptboekingen in- en uitgaande betalingen 

 
Nadat de functie is geselecteerd, opent een scherm waarbinnen een aantal selectiecriteria 
kunnen worden opgegeven. 
 

 
Figuur 4-8 - Criteria conceptbetalingsdocumenten 
 
Standaard zijn de opties Alleen open en de documenttypen Ontvangen betaling en 
Uitgaande betaling geselecteerd. Onder Gebruiker dient te worden gekozen voor Alle. 
 
De verwerking van aangetroffen concept betalingsdocumenten verloopt op gelijke wijze als 
bij inkoop- en verkoopdocumenten. 
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4.1.3 Opgeslagen betalingsruns 
Gebruik de Paymentwizard om te controleren of er nog niet uitgevoerde betalingsruns zijn 
opgeslagen met de status “Aanbevolen” of “Betalingsopdrachtrun” en voer deze uit indien 
nodig. 
 

 
Figuur 4-9 – Paymentwizard 
 

4.1.4 Geregistreerde journaalboekingen 
De functie waarmee kan worden gecontroleerd of er concept journaalboekingen openstaan 
in een bepaalde periode, is de functie Geregistreerde documenten, welke kan worden 
gevonden onder de menuoptie Financieel. 
 

 
Figuur 4-10 - Geregistreerde documenten 
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Figuur 4-11 - Criteria geregistreerde documenten 
 
Selecteer de optie Alleen open (standaard geselecteerd). Het scherm toont nu de 
openstaande concept journaalboekingen. De verwerking ervan verloopt op gelijke wijze als 
bij inkoop- en verkoopdocumenten. 

4.2 Afsluiten van het boekjaar 

Nadat de verschillende en benodigde controles zijn uitgevoerd (zie 1. Stappen jaarafsluiting 
pag. 4), kan het boekjaar daadwerkelijk worden afgesloten. De functie Periodeafsluiting, 
welke hiertoe dient, is in SBO terug te vinden onder Beheer, onder de menuoptie 
Hulpmiddelen. 
 

 
Figuur 4-12 - Menu Periodeafsluiting 
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Na het selecteren van de functie, opent een scherm waarin een aantal selectiecriteria dienen 
te worden opgegeven. 
 

 
Figuur 4-13 - Selectiecriteria Periodeafsluiting 
 
Binnen dit scherm dient de af te sluiten periode te worden opgegeven, inclusief de 
deelperioden. In het bovenstaande voorbeeld is als af te sluiten periode gekozen voor het 
boekjaar 2022, met als deelperioden maand 1 (januari) t/m maand 12 (december). 
 
Vervolgens moeten twee rekeningen worden opgegeven, te weten de 
Saldotransportrekening en Periode afsluitrekening. De Saldotransportrekening is de 
balansrekening waarop het financiële resultaat wordt geboekt per 1 januari, bijvoorbeeld de 
rekening Onverdeeld resultaat. De Periodeafsluitrekening is de tussenrekening waarvan de 
functie gebruik maakt om de saldi van de kosten- en opbrengstenrekeningen per 31 
december naar over te boeken. 
 
Indien een van beide rekeningen nog niet binnen het grootboekschema voorkomen, dienen 
deze te worden aangemaakt. 
 
 Hierbij zijn beide rekeningen van het type Overige (balansrekening). 

De optie ‘Primaire afsluitrekening gebruiken’, geeft de mogelijkheid om per 
grootboekrekening van het type ‘Opbrengsten’ of ‘Kosten’ een eigen rekening te definiëren 
als Periode afsluitrekening. 
 
 Verder is het van belang de af te sluiten rekeningen te selecteren. Normaal 

gesproken betreft het alle rekeningen van de typen Opbrengsten en Kosten (alle 
verlies- en winstrekeningen), maar het is mogelijk om bepaalde rekeningen uit de 
selectie te verwijderen. Het wordt sterk aanbevolen om te controleren of de selectie 
alle noodzakelijke rekeningen omvat. Selecteer hiertoe weergave op niveau 5 
(rechtsboven) zodat alle rekeningen worden getoond die als kosten- of 
opbrengstenrekening zijn gedefinieerd. Indien er rekeningen ontbreken is de oorzaak 
in de meeste gevallen dat de ontbrekende rekeningen zijn gedefinieerd als het type 
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Overig, in plaats van Kosten of Opbrengsten. Indien er rekeningen getoond worden 
en geselecteerd zijn (te zien aan het kruisje voor de rekening) die niet meegenomen 
moeten worden tijdens de afsluitprocedure, kunnen deze worden uitgevinkt bij de 
betreffende rekening. 

 
Ten slotte moeten een aantal aanvullende gegevens worden opgegeven door te klikken op 
de knop Instellingen. In het nu geopende scherm moet de vervaldatum en de BTW datum 
worden opgegeven (standaard betreft dit de laatste dag van de periode). Vervolgens kunnen 
twee referenties worden opgegeven en kunnen aparte documentseries, transactiecodes en 
cessietekens ingegeven worden voor de journaalboekingen. Met uitzondering van de datums 
zijn deze velden optioneel. Door een eigen serie voor de afsluitperiode te definiëren en deze 
te gebruiken, is het eenvoudiger om boekingen in het systeem te analyseren. Hetzelfde geldt 
voor het aanmaken van een eigen transactiecode. 
 

 
Figuur 4-14 - Extra instellingen Periodeafsluiting 

 
Wanneer de instellingen zijn gemaakt, kan de periodeafsluiting worden gestart. Het systeem 
toont vervolgens de te verwerken grootboekrekeningen met daarbij de bedragen die tijdens 
uitvoering van de periodeafsluiting worden overgeboekt. Het is raadzaam om dit voorstel te 
controleren op juistheid. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van Winst- & Verliesrekening 
die tijdens de in het vorige hoofdstuk genoemde accountantscontrole is afgedrukt en 
gecontroleerd. Indien een voorstel ten aanzien van een grootboekrekening juist is, moet op 
de betreffende regel de optie Goedgekeurd worden geselecteerd. Wanneer alle voorstellen 
zijn gecontroleerd en juist bevonden, kan de periodeafsluiting worden uitgevoerd.  
 
Het voorbeeld in de onderstaande afbeelding keurt alle  grootboekrekeningen voor akkoord 
voor verwerking tijdens de uitvoering van de periodeafsluiting. De voorstellen zijn 
goedgekeurd en kunnen worden verwerkt. 
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Na het uitvoeren gebeurt het volgende op bijvoorbeeld grootboekrekening 0350: 
 

 
Figuur 4-15 - Journaalposten Periodeafsluiting 
 
Wanneer we de journaalboeking bekijken waarmee het saldo van rekening 8000 per 31-12 is 
overgeboekt naar de periode afsluitrekening, zien we het volgende: 
 

 
Figuur 4-16 - Boeking periodeafsluiting grootboekrekening 8000 

 
De journaalboeking waarmee het saldo, dat afkomstig is van rekening 8000 – Omzet 
binnenland, van de periode afsluitrekening is geboekt naar de balans, ziet er als volgt uit:  
 



Planlogic BV 
Bolderweg 2 

1332 AT Almere 
 

 +31 (0) 36 303 0003 
 

 helpdesk@planlogic.nl 
 www.planlogic.nl 

 
 

 
 
SAP Business One jaarafsluiting V1.1 

 
Pagina 23/25 

 

Planlogic BV 
 

 

 
Figuur 4-17 - Overboeking resultaat periodeafsluiting naar balansrekening 
 
Tot slot bekijken we het saldo op balansrekening 0320 – Onverdeeld resultaat per 1 januari. 
Hier zien we de bijboeking van de verschillende saldi die via de periode afsluitrekening zijn 
overgeboekt vanaf de (afzonderlijke) kosten- en opbrengstenrekeningen, waaronder de 
EUR 1.375,00 afkomstig van rekening 8000 – Omzet binnenland . Het saldo per 1 januari 
2023 bedraagt in dit voorbeeld EUR 616,49. dit is het financiële resultaat (winst) van de 
onderneming over vorig boekjaar. 
 

 
Figuur 4-18 - Doorboeking periodeafsluiting naar de balans 

 
Het onverdeelde resultaat zal in de loop van het jaar moeten worden geboekt naar 
grootboekrekening(en) waarvan de bestemming is gekozen door de aandeelhouders. 
 

4.3 Blokkeren afgesloten boekjaar 

Nadat de periodeafsluiting is uitgevoerd, rest nog een taak: het blokkeren van het afgesloten 
boekjaar zodat er geen mutaties meer kunnen plaatsvinden. Standaard is een periode niet 
geblokkeerd. Wanneer een periode actief of gedeblokkeerd is, kunnen op de gebruikelijke 
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wijze transacties worden uitgevoerd. Een periode met de status “Afsluitperiode” is niet 
toegankelijk via de gebruikelijke transacties (documenten), maar wel toegankelijk via de 
transactie Journaalboeking. Op deze wijze kan een periode worden gesloten voor de 
dagelijkse operationele activiteiten, maar nog wel toegankelijk blijven voor bijvoorbeeld het 
uitvoeren van correctieboekingen. Pas wanneer een periode geblokkeerd is, kan er op geen 
enkele manier meer een mutatie binnen deze periode plaatsvinden. Omdat dit na afsluiting 
van een boekjaar ook niet meer is toegestaan, moeten de afzonderlijke deelperioden 
(maanden) worden geblokkeerd. De locatie waar deze taak kan worden uitgevoerd, is het 
scherm Algemene instellingen, dat kan worden gevonden onder Beheer, onder de menuoptie 
Systeeminstellingen. 
 

 
Figuur 4-19 - Menu Boekingsperioden 
 
In het geopende scherm zijn op het tabblad Boekingsperioden de afzonderlijke deelperioden 
met hun status zichtbaar. Om de status van een deelperiode te wijzigen, moeten de details 
van de betreffende periode zichtbaar worden gemaakt door op het oranje pijltje te klikken. 
 

 
Figuur 4-20 - Boekingsperioden op geblokkeerd zetten 

In het nu geopende scherm zijn de details van de boekingsperiode zichtbaar, waaronder de 
optie Periodestatus. Deze optie moet worden ingesteld op Geblokkeerd om de jaarafsluiting 
te voltooien en het afgesloten boekjaar tegen ongewenste mutaties te beschermen. 
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5. Aandachtspunten ten aanzien van periodeafsluiting 
 
Het afsluiten van een boekjaar in SAP Business One grijpt diep in op de financiële 
administratie van uw organisatie. Om deze reden worden in dit hoofdstuk een aantal 
aandachtspunten besproken welke gerelateerd zijn aan de periodeafsluiting. 

5.1 Definiëren en activeren nieuw boekjaar 

Alvorens een periode kan worden afgesloten, moet er een nieuwe periode actief zijn binnen 
het systeem. Doorgaans zal de afsluiting van een boekjaar niet op 1 januari van het nieuwe 
jaar plaatsvinden, maar enige tijd erna. In dit geval is er inmiddels een nieuwe periode actief. 
Mocht u toch al op 1 januari uw boekjaar (voorlopig) af willen sluiten, zorgt u er dan eerst 
voor dat er een nieuwe boekingsperiode in het systeem is gedefinieerd en geactiveerd en dat 
de noodzakelijke documentreeksen in het systeem zijn aangemaakt. 

5.2     Voorlopige jaarafsluiting 

Het afsluiten van een boekjaar is doorgaans een eenmalige en definitieve activiteit. Het is 
echter mogelijk om een voorlopige afsluiting uit te voeren en later eventuele correcties door 
te voeren. De werkprocedure is in dit geval gelijk, maar er zijn wel een aantal additionele 
aandachtspunten van toepassing. 
 
Allereerst kunnen correcties alleen (middels memoriaalboekingen) worden doorgevoerd 
indien de betreffende deelperioden niet geblokkeerd zijn. Wanneer correcties moeten 
worden doorgevoerd door het verwerken van documenten, moet de betreffende periode 
gedeblokkeerd zijn. Om een reeds geblokkeerde periode te deblokkeren moet de 
detailinformatie van de betreffende periode worden geopend (zie paragraaf 4.2). Vervolgens 
kunnen de gewenste instellingen worden gemaakt en geactiveerd. Hierna is de periode weer 
beschikbaar voor het uitvoeren van correcties. 
 
Nadat de laatste correcties zijn aangebracht, kan de periodeafsluiting opnieuw worden 
uitgevoerd. De aangebrachte wijzigingen worden conform de in het voorgaande hoofdstuk 
beschreven werkwijze door het systeem behandeld. 

5.3 Maken van back-ups 

Wanneer een periodeafsluiting wordt uitgevoerd, resulteert dit doorgaans in een groot aantal 
boekingen. Indien achteraf blijkt dat er iets verkeerd is gegaan, kan het vervolgens erg lastig 
zijn om de foutieve journaalboekingen te ontdekken en te corrigeren. Het is dan ook 
raadzaam om eerst een back-up van de database te maken, voordat de periodeafsluiting 
wordt uitgevoerd. Eventuele foutieve boekingen kunnen dan simpelweg worden 
teruggedraaid door het terugplaatsen van de back-up.  


