
Veelgestelde vragen webinar 
Financieel boekjaar afsluiten in Exact Online 

Vraag 1: Ik heb een verschil tussen mijn openstaande postenlijst per 31-12 en het saldo in de ba-
lans. Hoe los ik dit op?
 
Antwoord: Als je ontdekt dat de gegevens in je administratie niet met elkaar overeenkomen, is 
het aan te raden om een consistentiecontrole [stamgegevens, gegevensbeheer, consistentie-
controle] uit te voeren om inconsistenties in de gegevens op te sporen. De inconsistenties die je 
vindt, kun je vervolgens repareren.

Vraag 2: Ik heb in mijn MVA een foutief afschrijving-percentage gebruikt, kan ik dit nog wijzigen?

 
Antwoord: Dit kan door eerst de afschrijvingen bij het betreffende activum te verwijderen  
[financieel, activa, overzicht, open activum, afschrijvingsplan]. 

Vervolgens is het mogelijk om een andere afschrijvingsmethode te selecteren.  
[financieel, activa, overzicht, open activum, wijzig afschrijvingsmethode]. 

Vraag 3: Ik ben net begonnen en heb nog geen subadministratie, kan ik dit nog makkelijk  
invoeren?

Antwoord: Een eerste inbreng van een subadministratie kan via de beginbalans  
[financieel, boekingen en grootboekrekeningen, boekingen aanmaken, tabblad beginbalans].  
Bij de grootboekrekeningen debiteuren en crediteuren bestaat de mogelijkheid om de  
subadministratie in te brengen.

Vraag 4: Ik heb geen toestemming in mijn Exact programma om een boekjaar te heropenen.  
Hoe kan dit?

Antwoord: Dit heeft te maken met de ingestelde rechten per gebruiker. Bij de rechten, tabblad 
financieel, staat onder de kop stamgegevens “periodes beheren”. Zodra deze is geselecteerd is 
het mogelijk om een boekjaar te heropenen.

Vraag 5: Hoe kan ik een controle doen of er uit de kosten de btw is gehaald en welke code (hoog 
of laag). Datzelfde geldt voor de omzetgrootboeken. 

Antwoord: Binnen Exact Online bestaat de mogelijkheid om een BTW overzicht  
[financieel, Belasting, BTW overzicht] te genereren. Door de filters op de juiste manier in te  
stellen vormt zich een overzicht met hierin de grootboekrekeningen en BTW bedragen / codes. 


