Hoe boek je een beginbalans
Wat is een beginbalans boeking ?
Een beginbalans is het boeken van de opening van je administratie. De eindsaldi van de balans van
het vorige jaar. Daarmee ga je door in het nieuwe jaar en deze moet je nog wel inbrengen in je
nieuwe lege versie van dit jaar.
n tegenstelling tot inkoop, verkoop en bank heeft deze boeking niet één vaste tegenpost. Dus bij
verkoop is dat altijd 120 debiteuren. Maar hier kun je alle balansrekeningen in betrekken, dus je
moet zelf de boeking afmaken naar nul. Dus boek 1 regel, dan staat er een saldo zonder
tegenrekening, en op de 2e of 3e en meer regels boek je de boeking weg naar nul. Dus een
beginbalans bestaat uit altijd minimaal 2 regels.
Waarom niet met dagboek memo want dat is dezelfde systematiek ? Dat kan maar door gebruik te
maken van dagboek OBA (=openingsbalans) komen de cijfers uit dit dagboek ook inde vergelijkende
cijfers van je saldibalans en rapportage.
Koppen

Een openingsbalans boeken is niet meer dan 2 of meer regels vullen,
Ten eerste : gebruik daarvoor in het tabblad extra, de beginbalans generator waar het bedrag wordt berekend
en de boeking al wordt voorgesteld.

Datum : Neem een datum die zinnig is. Liefst altijd 1/1/boekjaar

DB : dagboek is de bron waaruit je boekt. Dus klik aan
of vul simpelweg in OBA
(openingsbalans) . nb : als je al een keer OBA erin hebt staan volstaat het intikken van een “O”
DB ban : hoeft niet, alleen bij bankboekingen
Stuknr : Gebruikelijk bij Bank, en memo en Oba. Geef hier een volgnummer (die vind je later ook
makkelijk terug met filteren, om te zien welke regels bij elkaar horen. Doe hier nr 1
Omschrijving : Vul iets in, wat weergeeft waar het over gaat, of wat je terug wilt zien in je
overzichten. Hier is het logisch om ”openings of beginbalans” te vermelden

Relatie en factnr: Vul i n de naam en/of nr van de leverancier of afnemer.Er is nu geen relatie
behalve bij de openstaande posten van vorig jaar waar debiteuren of crediteuren is opgebouwd, daar
vul je de naam in. Dus als op rek 120 debiteuren eind vorig jaar 2 debiteuren staan, gebruik je twee
regels. Iedere debiteur 1 regel met naam en factuur.
Grootboekrekening : vul in of kies een nummer. Bekijk het lijstje en kies het meest logische. Hier

bijvoorbeeld
040 Inventaris. Je begint met alle posten uit de saldibalans eind vorig
jaar. Die neem je over of kopieert die hard over
Bedrag : vul het totaalbedrag in. Zie kop erboven, Oba debet in het eerste veld.

In dit geval 860
Btw% : vul zo nodig in als er btw op de factuur staat die je terug mag vorderen. Kies/klik aan

Dan worden (zie grijze velden) vanzelf de saldi en de te vorderen btw bedragen uitgerekend. Maar bij
een beginbalans nooit btw, dus vul niets in.
Boeking die hier op de achtergrond is gemaakt :
040 Inventaris – debet-860
202 TR Beginbalans afmaken – credit 860
Deze rekening 202 is omdat je met 1 regel geen Oba op nul kunt boeken (pas met 2 of meer) en dus
krijgt iedere losse regel de rekening 201 TR Beginablans op de achtergrond(ook zichtbaar in de
saldibalans als je na deze regel zou stoppen). Bij het vervolgen op de volgende regel van de
beginbalans (als alles sluit) verdwijnt dit ook weer.
Ook zie je bovenin de melding :

En voorin de regels waar een memo is geboekt zie je : O!

Kijk daarnaar en/of filter daarop en pas je Oba aan of vul aan met een nieuwe regel

Daarna die oba regel voor regel afmaken :
Zoals gezegd. Neem de eindbalans vorig jaar post voor post (alleen de balans !!) over. Dat zijn
meestal eenmalig meer dan 2 boekingen. Het resultaat van een vorig jaar staat net als het eigen
vermogen veelal op rekening 090 Eigen vermogen.
Of check de beginbalans generator op tabblad extra.
Of check de oudere beschrijving op de site FAQ punt 5 voor de essentie.

