
MKBoek – jaarafsluit ing en –overgang 
 
 
(Dit  art ikel gaat  er van uit  dan u werkt  m et  MKBoek versie 3 of hoger)  
 
Een boekjaar loopt  in MKBoek in pr incipe van 1 januari tot  en m et  31 decem ber. Een afwij kende 
periode is m ogelij k, m aar wanneer uw boekjaar zich uit st rekt  over verschillende kalenderjaren 
loopt  u tegen problem en aan die we hier niet  zullen behandelen. We gaan er hier van uit  dat  u 
werkt  m et  boekjaren die gelij k lopen m et  de kalenderjaren. 
 
U m aakt  voor elk boekjaar een aparte adm inist rat ie aan. De boekjaren kunnen naast  elkaar worden 
gebruikt , zodat  u in m eerdere boekjaren tegelij k kunt  boeken. Dat  is handig wanneer u in het  
nieuwe boekjaar wilt  gaan factureren m aar het  oude boekjaar nog niet  is afgesloten om dat  u nog 
inkoopfacturen verwacht ,  of nagekom en om zetgegevens, enzovoort . 
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Wanneer een nieuw boekjaar aanbreekt  gaat  u eerst  zoveel m ogelij k alle boekingen in het  oude 
boekjaar afwerken. Dat  is vooral van belang voor de facturering – wanneer u de stam gegevens 
eenm aal hebt  overgenomen naar het  nieuwe boekjaar kunt  u in het  oude boekjaar NI ET m eer 
factureren (beter gezegd:  het  NDQ wel m aar uw factuurnum m erreeks zal dan in de war raken) .  
 
U werkt  dus eerst  het  oude boekjaar zoveel m ogelij k af. Let  vooral op het  aflet teren van debiteuren 
en crediteuren en cont roleer alvast  vlucht ig de grootboekrekeningen op de zogenaam de 
“ t ransitor ische posten” . Kosten die in het  oude boekjaar zij n geboekt  m aar bet rekking hebben op 
het  nieuwe boekjaar brengt  u m et  m em oriaalboekingen over naar aparte balansrekeningen. Die 
noem t  u dan bij voorbeeld “Vooruitbetaalde kosten”  . Hetzelfde doet  u m et  opbrengsten die in het  
oude boekjaar zij n gegenereerd m aar die u pas in het  nieuwe boekjaar gaat  ontvangen. Die boekt  
u dan op bij voorbeeld de rekening “Nog te ontvangen opbrengsten” . 
 
Als u denkt  dat  u heeft  geboekt  wat  u kunt  boeken (m aak bij voorbeeld óók de btw-afrekening – let  
ook op de bij telling i.v.m . het  pr ivégebruik! )  gaat  u naar stap 2. 
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I n de online help vindt  u uitgebreide inform at ie over de te volgen stappen:  
 
-  Cont roleer de oude adm inist rat ie op fouten en corr igeer die voorzover nodig 
-  Maak een nieuwe adm inist rat ie aan.  
-  Neem  de stam gegegevens over uit  de oude adm inist rat ie 
-  Neem  ( indien gewenst )  de docum enten over uit  de oude adm inist rat ie 
-  Neem  de beginbalans over uit  de oude adm inist rat ie 
-  Cont roleer de nieuwe adm inist rat ie op fouten en corr igeer die voorzover nodig 
 
U kunt  nu in de nieuwe adm inist rat ie gaan boeken. 
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Na een aantal m aanden zal het  oude boekjaar wel volledig zij n afgewerkt ;  u wilt  dan het  boekjaar 
definit ief afsluiten. U hoeft  dan niets m eer te doen dan de beginbalans in de nieuwe adm inist rat ie 
overnem en uit  de oude adm inist rat ie. Tenslot te sluit  u de oude adm inist rat ie af (Vaste bestanden, 
periode sluiten) . 
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