
 

 
Polymath – Jouw Yuki Expert 

www.polymath.nl 

Beginbalans ingeven 
De term beginbalans is enigszins verwarrend, want je geeft eigenlijk de eindbalans van het jaar 
vóór aanvang van de administratie in. 
Bij de administratiegegevens geef je aan vanaf welk jaar Yuki de administratie moet bijhouden.  
Heb je hier 2016 ingegeven, dan houdt dit in dat je in 2015 de eindbalans  moet verwerken, 
waardoor je in 2016 de beginbalans tot je beschikking hebt. 
De restrictie is ook dat je de balans (activa en passiva) kunt ingeven. Het is dus niet mogelijk om 
de winst- en verliesrekening in te geven om zodoende vergelijkende cijfers in Yuki te hebben.  

Wat zijn de stappen om de beginbalans in te geven? 
Op het moment dat je met een administratie aanvangt is in het algemeen de jaarrekening nog niet 
klaar. Hoe moet je dan de beginbalans ingeven? 
In algemeen zijn de volgende gegevens reeds beschikbaar: 

• Saldo van de bankrekeningen; 
• Openstaande posten debiteuren/crediteuren; 
• Activa items materiële vaste activa. 

Het is dan ook te adviseren om deze gegevens op voorhand te verwerken, daar deze gegevens 
ook noodzakelijk zijn voor het verwerken van de documenten en banktransacties van het lopende 
jaar. 
Als de jaarrekening beschikbaar is, dan geeft je deze in via een memoriaalboeking. 

Saldo van de bankrekeningen 
Als je start met een administratie is één van de eerste stappen de bankrekeningen aan te maken. 
Ga als volgt te werk: 

• Ga naar Bank  

• Klik op het   (in de menubalk) om een nieuwe bankrekening toe te voegen 
• Selecteer de bank 
• Vul het volgende scherm in. 

 
 
Het bedrag, hetgeen bij beginsaldo wordt ingevuld genereert de volgende boeking: 
Datum 31-12-1025 
Bank     debet  (bij een positief saldo) 
Tussenrekening beginbalans  credit 
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Openstaande posten debiteuren/crediteuren 
Er zijn meerdere methodes om de debiteuren/crediteuren in te geven, namelijk: 

• Volstaan met het volledige openstaand bedrag in te geven en de match extra-comptabel bij 
te houden. Deze methode adviseren wij niet, daar deze omslachtig is en extra werk 
verschaft. 

• De saldi per relatie in te geven. Blijft nog altijd een manco, dat je de ontvangen of betaalde 
bedragen niet kunt matchen. 

• De openstaande posten gespecificeerd (per factuur) in te geven. 
 
Deze laatste mogelijkheid heeft onze voorkeur. Er zijn 2 manieren om deze openstaande post in te 
geven: 

1. De facturen scannen en op een normale manier te verwerken, dus ook met het juiste 
grootboek echter zonder Btw-bedrag. 
Deze facturen hebben een datum vóór de startdatum van de administratie en Yuki zal deze 
dan ook verwerken als beginbalans en zal de volgende boeking maken: 
Debiteuren:  debiteuren     debet 
   tussenrekening beginbalans  credit 
 
Crediteuren  tussenrekening beginbalans  debet 
   Crediteuren    credit 
 
Het voordeel om het juiste grootboek te vermelden, ondanks dat deze niet wordt gebruikt 
bij de boeking, is dat de standaardwaarde juist wordt ingevuld. 

2. Maak een memoriaalboeking met het type beginbalans en maak voor iedere openstaande 
post een regel aan, waarbij je in de omschrijving het factuurnummer vermeld en relatie 
toevoegt. 
Heb je een openstaande lijst in Excel tot je beschikking? Dan kun je hiervan een financieel 
importbestand maken. Dit zal afhangen van het aantal mutaties, die je moet ingeven. 
 

Materiële vaste activa 
Als je de afschrijvingen maandelijks wilt boeken, dan moet je de activastaat vullen met de activa-
item.  Dit kan door een memoriaalboeking of door een financieel importbestand. Als je 
aanschafwaarden van de activa-items in de activastaat hebt verwerkt, dan moet je nog de 
cumulatieve afschrijvingen per item ingeven.  
 
 
Dit doe je als volgt: 

• Ga naar de activastaat van een MVA-grootboek; 
• Klik op het tandwiel links van ieder activa-item en vul de aanschafdatum in en de 

cumulatieve afschrijving. 
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Vul je een bedrag in bij de beginbalans afschrijvingen dan maakt Yuki de volgende boeking: 
Tussenrekening beginbalans       debet 
Activagrootboekrekening Afschrijving (bv. Afschrijving inventaris)  credit 

De jaarrekening ingeven 
Wanneer de jaarrekening beschikbaar is, dan kun je de volledige beginbalans ingeven. De posten 
debiteuren, crediteuren, banksaldi dienen dan op de Tussenrekening beginbalans geboekt te 
worden.  
 

Aandachtspunten 
 

• Gebruik het grootboek 23150 Tussenrekening beginbalans bij het boeken en niet de 
tussenrekeningen beginbalans 13001 (debiteuren), 16001 (crediteuren) en 11099 (banken). 

• Als er een saldo blijft staan op de Tussenrekening beginbalans, dan kan dit alleen in het 
beginbalansjaar worden gecorrigeerd.  
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