
• De openingsbalans stap voor stap uitgelegd

In het onderstaande schema zie je een voorbeeld van een complete openingsbalans. In
de volgende schema’s wordt de openingsbalans per onderwerp uitgelegd.

> Een praktijkvoorbeeld van de openingsbalans staat in de CASE achterin het boek.

Per kop kunnen nog andere posten voorkomen, feitelijk gaat elk kopje over een ‘soort’
post. Op de volgende pagina’s worden alle koppen gedetailleerd uitgelegd.
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• Vaste activa

Onder de vaste activa worden alle bezittingen van het bedrijf geplaatst die langer dan 1
jaar meegaan en van enige omvang zijn (meer dan circa € 450).

Een kenmerk van de meeste zaken die onder de vaste activa voorkomen is dat er op
wordt afgeschreven, zie hoofdstuk 13, De exploitatiebegroting.

Je kunt denken aan: gebouwen, verbouwingskosten, bedrijfsauto, inventaris, machines,
apparatuur, software en gereedschappen.
Ook een huisstijl die je hebt laten ontwerpen en een website die je hebt laten bouwen
horen onder de vaste activa.

Goodwill
Een bijzondere bezitting is goodwill. Goodwill kan worden betaald als je een bedrijf of
een klantenbestand overneemt. Het is de betaling voor het feit dat je een al lopende
omzet - een lopend klantenbestand - overneemt.

Waarborgsom
Een andere bijzondere vaste activa is een waarborgsom. Als je een pand huurt moet je
vaak een bedrag als zekerheid betalen dat je pas na afloop van het huurcontract terug-
krijgt. Het blijft jouw bezit, maar je kunt er pas later weer over beschikken.

• Vlottende activa

Vlottende activa zijn activa die kort aan het bedrijf verbonden zijn, in principe korter
dan een jaar.
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Voorraad en grondstoffen
In deze groep horen, afhankelijk van het soort bedrijf, voorraad en grondstoffen. Als je
bedrijf producten verkoopt en je hebt daar een voorraad van nodig, dan is dat een in-
vestering. Als je bedrijf producten verkoopt die je maakt en daar materialen of grond-
stoffen voor nodig heeft is dat ook een investering. In beide gevallen staat op de
openingsbalans het bedrag tegen inkoopsprijs, niet de waarde die het eventueel kan
opbrengen!

Debiteuren
Een aparte post is debiteuren. Debiteuren zijn klanten waar je nog geld van krijgt, klan-
ten die jouw rekening nog niet betaald hebben. Als je in een branche gaat starten waar
het gebruikelijk is dat je klanten op rekening betalen, zul je rekening moeten houden
met de periode die er ligt tussen het sturen van je factuur en het binnenkomen van het
geld.

Voorfinanciering btw
Op de openingsbalans neem je alle bedragen op exclusief btw. Omdat de openings-
balans bedoeld is om uit te rekenen hoeveel geld je nodig hebt om alles te betalen, is het
nodig te berekenen hoeveel het totale bedrag aan btw is dat je op al je investeringen
moet betalen. Dat totale bedrag neem je onder de vlottende activa op, omdat je het
straks terugkrijgt van de Belastingdienst. Maar vóór je het terug ontvangt, heb je het
eerst betaald aan je leveranciers. Vandaar dat we het voorfinanciering noemen.

• Liquide middelen

Liquide middelen is geld dat je direct beschikbaar hebt om te kunnen gebruiken. Stel,
je wilt een handelsbedrijf beginnen en naast een bepaalde voorraad heb je ook han-
delsgeld nodig om direct een partij goederen te kunnen kopen als je een goede kans
ziet, dan moet je daar geld voor beschikbaar hebben. Maar ook in andere bedrijven kan
het reserveren van een bepaald bedrag voor direct gebruik gewenst zijn.

Het geld kan in kasgeld beschikbaar zijn, maar ook in de vorm van een bedrijfsspaar-
rekening of een positief saldo op de bedrijfsbankrekening.
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