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LegalEagle Boekhouding - Nieuw Boekjaar

Voorwoord
In Legal Eagle versie 2.15.2 en hoger is de wizard voor het aanmaken van een nieuw boekjaar
verbeterd.
Met deze wizard kunt u in een aantal stappen een nieuw boekhouding aanmaken indien
gewenst met een overname beginbalans voor een nieuw boekjaar. Als u nog niet heeft geupdate
naar Legal Eagle 2.15.2 of hoger dient u, of uw systeembeheerder, eerst de update naar deze
versie uit te voeren.

V oor vragen over uw grootboek rek eningschema k unt u contact opnemen met uw boek houder/accountant.

Aanmaken nieuw boekjaar
Voor het aanmaken van een nieuw boekjaar, gaat u als volgt te werk:
Zorg ervoor dat u een grootboekrekening in uw huidige boekhouding heeft waarop u het
resultaat van het vorige boekjaar kunt boeken.
Ga naar het menu Extra – Administratiewizard – om de wizard te starten.
Vul de gegevens op het tabblad Standaard gegevens in. Zie het voorbeeld hieronder.

A dministratienaam:
naam van de administratie zoals deze in schermen en op rapporten
wordt weergegeven.
A dministratiedirectory: naam van de map waar de administratie in wordt opgeslagen.
Deze bestaat uit maximaal 8 posities zonder spaties en/of leestekens! Het is handig om hier
minimaal 2 posities voor het jaartal te gebruiken.
Gegevens overnemen van: kies een administratie die als origineel voor de nieuwe boekhouding
dient. Bij een nieuw boekjaar dus het vorige (laatste) boekjaar.
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Klik op de groene ‘pijl naar rechts’ toets om naar het tabblad Grootboek gegevens te gaan.

In dit scherm kunnen de gegevens van de grootboeken worden gecontroleerd.
Door het vinkje bij een grootboek uit te zetten, wordt het niet meegenomen naar het nieuwe
boekjaar.
LET OP: U m ag het vinkje alleen uit zetten bij grootboekrekeningen die geen saldo hebben in het huidige
boekjaar of krijgen in het nieuw e boekjaar!

Klik op de groene ‘pijl naar rechts’ toets om naar het tabblad ‘Dagboekgegevens’ te gaan.
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Hier kunt u, net als bij de grootboekrekeningen, één of meerdere dagboeken niet meenemen
naar het nieuwe boekjaar. Ook nu geldt dat dit alleen kan als het dagboek in het huidige
boekjaar geen saldo heeft in in het nieuwe boekjaar een saldo zou krijgen.
Klik op de groene ‘pijl naar rechts’ toets om naar het tabblad ‘Mutaties’ te gaan.

Gezien het hier om een nieuw boekjaar gaat kiest u links voor ‘Overnemen Beginbalans’.
Vervolgens kiest u onder ‘Memoriaal dagboek voor beginbalans’ het dagboek waarop de
beginbalans regels geboekt dienen te worden. In dit dagboek wordt automatisch nieuwe regel
aangemaakt, namelijk bladzijde 1 met periode 0.
LET OP: Als u in het nieuw e boekjaar gaat boeken, dan m ag u op deze bladzijde 0 zelf geen regels toevoegen/
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w ijzigen/verw ijderen! Als u dit dagboek bijvoorbeeld ook gebruikt voor handm atige m em oriaal correcties,
dan dient u altijd eerst een nieuw e bladzijde aan te m aken. Dit is dan bladzijde 2 en periode 1. Indien u
nam elijk opnieuw de beginbalans w ilt overnem en w ordt bladzijde 0 volledig leeg gem aakt en opnieuw
gevuld.

Kies vervolgens onder ‘Resultaat vorig boekjaar’ de grootboekrekening waar in de boekhouding
van het nieuwe boekjaar het resultaat van het vorige boekjaar moet komen. M.a.w. de
grootboekrekening zoals in punt 1 genoemd is.
Klik op de groene ‘peil naar rechts’ toets om naar het tabblad ‘Voltooien’ te gaan.
U krijgt nu eerst een ‘controle melding’ dat u op de knop Voltooien moet klikken.
Klik op [OK] om verder te gaan naar het tabblad ‘Voltooien’ en klik op de knop met het
vinkje.
In het Voltooien tabblad ziet u de eerste stappen die de wizard uitvoert voor het maken van het
nieuwe boekjaar. Tevens krijgt u de melding dat de nieuwe administratie ‘herboekt’ wordt. Klik
op [OK] om verder te gaan.

Klik op de melding die nu komt op [Ja] om verder te gaan.

Als de wizard klaar is krijgt u de melding dat het herstellen is afgerond en of u een rapport wilt
printen. Indien u tijdens het maken van het nieuwe boekjaar melding heeft gekregen dat er iets
met boekingen niet in orde is of bijvoorbeeld dat het grootboek uit balans is, dan dient u het
rapport te printen door [Ja] te kiezen. Neem dan contact op met de Sdu helpdesk.
Heeft u geen meldingen gekregen kies dan [Nee] om verder te gaan.
U krijgt dan meteen of na het printen de melding dat de wizard gereed is.
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U kunt nu naar uw boekhouding en de nieuwe administratie aanvinken als standaard.
Vanaf nu zullen alle facturen die u maakt in de nieuwe administratie geboekt worden.
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