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SBO Financieel indeling rekeningschema aanpassen  

SAP Business One heeft een rekeningschema met hoofdindelingen en sub-indelingen. De 

hoofdindelingen worden lades genoemd. Vaak hebben deze lades een volgorde die niet aansluit met 

de jaarrekeningrapportages. 

In versie 10.0 is dat als volgt op te lossen: 

De bestaande indeling sluit niet aan op de wens: men wil de lade #4 “Belastingen en incidenteel” 

geheel onderaan in de rapportages plaatsen. Er zijn twee extra lades ; we kunnen de inhoud 

verplaatsen naar een andere lade.  

De lade #9 geven we de gewenste naam door te dubbelklikken op de lade #9 en de naam aan te 

passen naar “Belastingen en incidentele posten”. In het menu Financiële boekhouding – 

Rekeningschema zien we dan: 

 

De grootboekrekeningen voor Belastingen en incidentele resultaten staan in de 4e lade. Deze groep 

willen we geheel onderaan in het rekeningschema plaatsen. We geven in dit venster de Lade #9 de 

juiste naam. Daarna openen we de menukeuze Financiële boekhouding – Rekeningschema bewerken 

en kiezen voor Alle selecteren en OK.  
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Nu zoeken we de groep 90000 Belastingen en incidenteel op en plaatsen deze in de gewenste lade #9 

door het juiste hoofdniveau te selecteren: De nieuwe groep Belastingen en incidentele posten: 

 

In het menu Financiële boekhouding – Rekeningschema passen we de naam van de oude groep 

Belastingen en incidenteel aan door te dubbelklikken op de betreffende lade en de naam geheel links 

in het scherm aan te passen: 

 

Eindelijk uw rapportages in overeenstemming met de jaarrekening-indeling ! 

Deze instructie is gemaakt op basis van de functionaliteit in SAP Business One en is met  de nodige 

zorg samengesteld.  

Wenst u meer informatie over SAP Business One dan helpen wij u graag verder. 
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