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Niets uit deze tekst mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd 
gegevensbestand en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, 
elektronisch of op welke andere wijze dan ook, noch mag deze tekst gebruikt worden ter 
ondersteuning van welke cursus of uiteenzetting dan ook, zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van Bulco bv, Gendarmenhof 20/0502, 2800 Mechelen.
E-mail: info@bulco.be
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Van gegevens tot analyse

Financiële gegevens

Registratie: journaal, grootboek

Jaarrekening: financiële informatie

Analyse

Financiële performantie en sterkte

Ondernemingsproces en jaarrekening

Bedrijfsproces  = continu proces

Jaarrekening = “momentopname”

• Balans = momentopname
- staat van bezittingen & financiering
- activa : aanwending van vermogen
- passiva : financiering; oorsprong van vermogen

• Resultatenrekening = periode-overzicht
(cumulatieve) staat van opbrengsten en kosten
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Jaarrekening: algemene principes

• naast inventaris, moet jaarlijks jaarrekening

worden vastgesteld; inhoud: B, RR, T 

(nota: de SB is een afzonderlijk document)

• schema’s: enkelvoudige + geconsolideerde

jaarrekening

• in duidelijke opstelling een getrouw beeld

geven van vermogen, financiële positie en 

resultaat

Toepassingsgebied

De specifieke voorschriften m.b.t. de jaarrekening zijn 

niet van toepassing op:

- kleine ondernemingen: nat. pers., VOF’s, 

gew. comm. venn., CVOA  als omzet < € 500.000.

Deze ondernemingen moeten geen dubbele

boekhouding voeren
- ondernemingen in financiële sector (andere schema’s; FSMA)

- non-profit/social profit/openbare besturen: afwijkingen
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Toepassingsgebied

Indien wèl van toepassing:

- grote ondernemingen: min. 2 van 3 criteria

overschreden (zie volgende), of beursgenoteerd.  

Volledig model (VOL)

- middelgrote ondernemingen: verkort model (VKT)

- microvennootschappen: micromodel (MIC)

Criteria

• KMO mag niet meer dan 1 van volgende citeria 

overschrijden:

- jaargemiddelde van het personeelsbestand: 50

- jaaromzet, excl. BTW: 9.000.000 EUR 

- balanstotaal: 4.500.000 EUR

• microvennootschap:

- jaargemiddelde van het personeelsbestand: 10

- jaaromzet, excl. BTW: 700.000 EUR 

- balanstotaal: 350.000 EUR
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Toepassingsgebied

Grote ondernemingen: tevens jaarverslag

Bijkomende informatie, als:

Verslag van Raad van Bestuur, commentaar op 

de jaarrekening, belangrijke gebeurtenissen die 

zich hebben voorgedaan na het einde van het 

boekjaar, verslag van de commissaris-revisor, 

corporate governance, informatie over het 

aandeel

Openbaarmaking

Zijn niet onderworpen:

- natuurlijke personen die koopman zijn

- kleine en middelgrote VOF’s, gew. comm. venn., 

C.V.O.A.’s

- grote VOF’s, gew. comm. venn., C.V.O.A.’s 

waarvan alle onbeperkt aansprakelijke vennoten

natuurlijke personen zijn

- sommige andere (o.a. openbare instellingen)
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VZW

1. Kleine vzw’s: vereenvoudigde jaarrekening, neer te leggen bij 

Griffie van Rechtbank van Koophandel

2. Vzw’s zijn groot als ze aan 2 van de volgende criteria voldoen:

- jaargemiddelde van het personeelsbestand: 5

- inkomsten, excl. BTW: 312.500 EUR 

- balanstotaal: 1.249.500 EUR 

Deze moeten dubbele boekhouding voeren en JR deponeren 

volgens verkort model.

3. Zeer grote vzw’s (criteria: 100, 7.300.000, 3.650.000): tevens 

revisor. Volledig model

Consolidatie-verplichting

Verplichting geconsolideerde jaarrekening en 

geconsolideerd jaarverslag op te stellen indien 

onderneming alleen of gezamenlijk, één of meer 

dochterondernemingen naar Belgisch of buitenlands 

recht controleren.

CONTROLE = bevoegdheid in rechte of in feite om 

een beslissende invloed uit te oefenen op de 

aanstelling van de meerderheid van de bestuurders 

of op de oriëntatie van het beleid.
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Balans
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ACTIVA PASSIVA

Balans

VASTE ACTIVA
Immateriële activa
Materiële activa
Financiële activa
VLOTTENDE ACTIVA
Voorraden
Vorderingen
Geldbeleggingen
Liquide middelen
Overlopende

ACTIVA PASSIVA

Balans

VASTE ACTIVA EIGEN VERMOGEN
Immateriële activa Kapitaal
Materiële activa Uitgiftepremies
Financiële activa Reserves
VLOTTENDE ACTIVA VREEMD VERMOGEN
Voorraden Voorzieningen
Vorderingen Schulden op > 1 jaar
Geldbeleggingen Schulden  1 jaar
Liquide middelen Financiële schulden
Overlopende Handelsschulden

Overige
Overlopende
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ACTIVA PASSIVA

Vaste activa
• Duurzame bedrijfsmiddelen
• Boekwaarde =

aanschaffingswaarde -
afschrijvingen

Vlottende activa
• Vervangen op het einde 

van de exploitatiecyclus

Eigen vermogen (E.V.)
• Inbreng van de aandeelhouders
• Reserves

Vreemd vermogen op lange termijn
(V.V.L.T.)

• Verplichtingen op meer dan 1 jaar

Vreemd vermogen op korte termijn
• Verplichtingen op ten hoogste 1 jaar

Balans

BALANSREKENINGEN

• balansrekeningen bestaan uit twee 
soorten:

• activarekeningen
• passivarekeningen

• elke rekening heeft twee zijden :

Debet CreditRekening nr. - naam

Inschrijven op de 
debetzijde =

Inschrijven op de 
creditzijde =

DEBITEREN CREDITEREN
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Resultatenrekening

Bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Bedrijfsresultaat
Financiële opbrengsten
Financiële kosten
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening
Uitzonderlijke opbrengsten
Uitzonderlijke kosten
Resultaat vóór belasting
Belastingen
Netto-winst (of verlies)

Onderneming X (in milj. €)

89 90 91 92 93 94 95          96        97

Omzet 153 177 183

Ext. kost.  122 142 149

Pers. k. 16 19 23

Afschr. 2 2 1

Bedr. res.    12 14 8

Fin. o&k - 1 - 2        +0,2

Res. v. b.     11 12 8

Belast.  - 4 - 4 - 3

Uitz. res. 0           0 2

Netto-winst 7 8 7

Quick scanQuick scan
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Toelichting

• belangrijk voor financiële analyse

• waarderingsregels

• staat van vaste activa, kapitaal, schulden
• rechten en verbintenissen buiten balans
• details van geselecteerde opbrengsten en

kosten
• overige additionele informatie

Sociale balans (separaat document)

Bevat groot aantal gegevens m.b.t. het personeelsbestand. 

• Staat van de tewerkgestelde personen
- Werknemers ingeschreven in het personeelsregister: 

aantallen, uren, personeelskosten, voordelen bovenop
loon

- Uitzendkrachten en ter beschikking van de onderneming
gestelde personen: aantal en uren

• Tabel van het personeelsverloop tijdens het boekjaar
• Staat van het gebruik van maatregelen ten gunste van de  

werkgelegenheid tijdens het boekjaar
• Inlichtingen over de opleidingen van werknemers tijdens

het boekjaar
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Boekhouding en jaarrekening

De boekhouding vormt de basis waarop 
periodiek een jaarrekening wordt 
opgesteld.

• Balansrekeningen bestaan uit 2 soorten:
Activarekeningen                 Passivarekeningen

• Elke rekening heeft twee zijden :
Debet Rekening nr. - naam Credit

Inschrijven op de 
debetzijde =

Inschrijven op de 
creditzijde =

DEBITEREN CREDITEREN

BOEKINGSREGELS

• Activarekeningen
• debiteren : beginbedrag

vermeerdering
• crediteren : vermindering

• Passivarekeningen
• debiteren : vermindering
• crediteren : vermeerdering

• Rekeningen van de resultatenrekening
• debiteren: kosten
• crediteren: opbrengsten
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STAPPEN BOEKHOUDKUNDIGE VERWERKING

Tijdens het boekjaar

• journaliseren van verrichtingen
• bijwerken van rekeningen in grootboek

Einde boekjaar

• voorlopige proef- en saldibalans
• inventarisverrichtingen
• regulariseren rekeningen
• definitieve proef- en saldibalans
• jaarrekening

Oefening - alle bedragen in duizenden euro (Prof. Dr. E. De Lembre)

Voorlopige proef- en saldibalans:
Proefbalans Saldibalans

Rek. Omschrijving Debet Credit Debet Credit
10.. Kapitaal 200 200
13.. Reserves 723 723
17.. Lening op > 1 jr 450 450
23.. Installaties 564 564
24.. Rollend materieel 150 150
34.. Voorraden handelsg.          86 86
40.. Klanten 1 575 682  893
44.. Leveranciers 943 1 253  310
55.. Bank: R/C 820 628 192
60.. Aankopen handelsg.     1 060 1 060
61.. Diensten 45 45
62.. Loonkosten 340 340
65.. Financiële kosten 53 53
70.. Omzet handelsgoed.  1 700 1 700
Totaal 5 636 5 636 3 383 3 383
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Oefening - vervolg

Volgende inventarisverrichtingen moeten nog uitgevoerd worden:

1. Afschrijvingen: 50 EUR op rollend materieel en 90 EUR op installaties
2. Van de lening op meer dan één jaar vervalt volgend boekjaar 150 EUR
3. Eindvoorraad handelsgoederen: 40 EUR
4. De betaalde verzekeringspremies zijn gedeeltelijk voor volgend boekjaar, nl.

20 EUR
5. Er is een niet gefactureerd verbruik van elektriciteit en water ten belope van 2 EUR
6. De huur van handelsgebouwen werd nog niet voldaan: 16 EUR
7. Het resultaat wordt overgedragen naar volgend jaar

Gevraagd: journaliseer, definitieve proef- en saldibalans

Oefening - oplossing

1. Afschrijvingen: 50 EUR op rollend materieel en 90 EUR op installaties

6 .. Afschrijvingen op materiële vaste activa 140
2.. aan Geboekte afschrijvingen 140

2. Van de lening op meer dan één jaar vervalt volgend boekjaar 150 EUR

3. Eindvoorraad handelsgoederen: 40 EUR
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Oefening - oplossing

4. De betaalde verzekeringspremies zijn gedeeltelijk voor volgend boekjaar

5. Er is een niet gefactureerd verbruik van elektriciteit en water: 2 EUR

6. De huur van handelsgebouwen werd nog niet voldaan: 16 EUR

7. Resultaat wordt overgedragen

Proefbalans Saldibalans
Rek. Omschrijving Debet Credit Debet Credit
1... Kapitaal 200 200
1... Reserves 723 723
1… Overgedragen winst 18 18
1... Lening op > 1 jaar 150 450 300
2... Installaties 564 90 474
2... Rollend materieel 150 50 100
3... Voorraden handelsg. 86 46 40
4... Klanten 1 575 682 893
4… Lening op < 1 jaar 150 150
4... Leveranciers 943 1 253 310
4… Over te dragen kosten 20 20
4… Toe te rekenen kosten 18 18
5... Bank: R/C 820 628 192
6... Aankopen handelsg. 1 060 1 060
6…   Voorraadwijz. HG 46 46
6... Diensten 63 20 43
6... Loonkosten 340 340
6… Afschrijvingen MVA 140 140
6... Financiële kosten 53 53
6… Over te dragen winst 18 18
70.. Omzet handelsgoed. 1 700 1 700

6 028 6 028 3 419 3 419
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Resultatenrekening

Omzet

Inkopen
Voorraadwijziging 
Inkoopwaarde
Diensten
Lonen
Afschrijvingen
Bedrijfsresultaat
Financiële kosten
Resultaat

Balans

Vaste activa Eigen vermogen
Installaties Kapitaal
Rollend materieel Reserves

Overgedragen resultaat 
Vlottende activa 

Voorraden Vreemd vermogen
Vorderingen Lang
Bank Kort
Overlopende rekeningen Leveranciers

Overlopende rekeningen

Totaal Totaal
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De enkelvoudige jaarrekening: 
rubrieken van de balans

Oprichtingskosten (code 20)

• geactiveerde kosten van oprichting, 

kapitaalverhoging, uitgifte van leningen,

herstructureringskosten, etc.

• hebben betrekking op meerdere boekjaren

• (sinds boekjaar 2016: niet meer bij vaste activa)

• geen bezittingen, dus t.b.v. analyse: activa en

EV verminderen
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Immateriële vaste activa (code 21)

• - kosten van onderzoek en ontwikkeling

- concessies, vergunningen, octrooien, 

licenties, merken en soortgelijke rechten

- goodwill

- vooruitbetalingen op immateriële vaste activa

• interpretatie voor financiële analyse:

Materiële vaste activa (22/27)

- terreinen en gebouwen (22)

- installaties, machines en uitrusting (23) : hebben eigen

opbrengstwaarde en kunnen van gebouw gescheiden worden

- meubilair en rollend materieel (24)

- leasing en soortgelijke rechten (25): gebruiksrecht op

lange termijn 

- overige mat. vaste activa (26): buiten gebruik gestelde, 

woongebouwen, inrichting van gehuurde gebouwen

- activa in aanbouw en vooruitbetalingen (27)
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Financiële vaste activa (28)

- deelnemingen in (280) en vorderingen op (281) verbonden

ondernemingen
Verbonden ondernemingen zijn zij die controleren, gecontroleerd worden

of tot consortium behoren

- deelnemingen in (282) en vorderingen op (283) ondernemingen

waarmee een deelnemingsverhouding bestaat (d.w.z. minimum

10 % van kapitaal)

- andere financiële activa (284/8):

- aandelen: < 10 % maar wel duurzame band

- vorderingen en borgtochten in contanten (doorlopende waarborg)

Waarderingsregels vaste activa 

• gebaseerd op historische waarde

• bij ontstaan, de aanschaffingswaarde (= aankoopprijs + kosten), of

vervaardigingsprijs, of inbrengprijs

• waardedalingen: afschrijvingen

• boekwaarde > reële waarde: waardeverminderingen

• waardestijgingen: indien meerwaarde vaststaand en

blijvend karakter heeft

• verkoop (actief weg); buitengebruikstelling (naar 26)
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Vorderingen op meer dan 1 jaar (29)

• Handelsvorderingen (290): verkoop op afbetaling

Overige vorderingen (291): leningen; 

vorderingen die voor verhuurder ontstaan

uit leasingovereenkomsten

• waardering aan nominale waarde

• herschikking nodig voor financiële analyse: 

van vlottende naar  (uitgebreide) vaste activa

Voorraden en bestellingen in uitvoering 
(3 = 30/37)

Voorraden (30/36):

- grond- & hulpstoffen (30/31): industriële ondernemingen

- goederen in bewerking (32): onafgewerkte producten

- gereed product (33)

- handelsgoederen (34): ingekocht met het oog op 

verkoop zonder verwerking

- onroerende goederen bestemd voor verkoop (35):

bij immobiliënmaatschappijen

- vooruitbetalingen (36) op voorraad inkopen
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Voorraden en bestellingen in uitvoering (30/37)

Bestellingen in uitvoering (37):

- aanvang en moment van afwerking in verschillend jaar

- voor rekening van een derde op diens bestelling

- waardering tegen vervaardigingsprijs = directe kosten plus indirecte

kosten (evenredig deel)

- waardering: C.C.M. vs. P.C.M. of  P.O.C. (percentage of completion)

- risico ligt vnl. op vlak van vervaardigingsprijs ( = kostprijsrisico)

Vorderingen op ten hoogste 1 jaar (40/41)

• ontstaan uit exploitatiecyclus

• oorspronkelijke looptijd max. 1 jaar + gedeelte van

vorderingen > 1 jaar, die binnen 12 maanden vervallen

• waardering à nominaal; waardevermindering voor

dubieuze inning

• Handelsvorderingen (40)

Overige vorderingen (41): b.v. terug te vorderen BTW
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Geldbeleggingen (50/53)

Eigen aandelen (50): verwerving mag slechts 

tijdelijk zijn

Overige beleggingen (51/53): 

termijndeposito’s, vastrentende effecten en

aandelen als belegging

Liquide middelen (54/58)

Betreft kasmiddelen, te incasseren (vervallen 

waarden), R/C, tegoeden op zicht (maximaal één 

maand)
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Overlopende rekeningen (490/1)

• over te dragen kosten: reeds betaald, maar

(deels) ten laste van volgend boekjaar. 

B.v. vooruitbetaalde huur, promotiemateriaal

• verworven opbrengsten: opbrengsten die

slechts in volgend boekjaar geïnd zullen worden,

maar betrekking hebben op lopende jaar. 

B.v. verhuurde magazijnruimte

Kapitaal (10)

• Geplaatst kapitaal (100)

minus

• Niet opgevraagd kapitaal (101):

onderschreven, maar nog niet in het bezit van

de onderneming
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Uitgiftepremies (11)

=  verschil tussen prijs ontvangen bij

aandelenemissie en

nominale waarde bestaande aandelen

Herwaarderingsmeerwaarde (12)

Het gaat over uitgedrukte, niet gerealiseerde 

meerwaarden die aan de onaantastbaarheidsvoorwaarde 

moeten voldoen.

Opmerkingen:

• “getrouw beeld”

• latente (verdoken) reserves



Wegwijs in balanslezen                                                                                                     ©Ludo Lambrechts

25

Reserves (13)

• wettelijke reserve (130): 5 % van winst tot 10 %

van kapitaal

• onbeschikbare reserve (131): A.V. kan niet

beschikken bij gewone meerderheid

• belastingvrije reserve (132): fiscaal vrijgestelde 

meerwaarden bij herinvestering

• beschikbare reserve (133); A.V. kan

beschikken bij gewone meerderheid

Overgedragen winst (140) / verlies (141)

• voortvloeiend uit ondernemingsactiviteiten

• hebben nog geen bestemming gekregen

• dus: voorwaardelijk bestemd om in onderneming

te blijven
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Kapitaalsubsidies (15)

• definitief verworven subsidies (van overheid)

voor investeringen

• opgenomen in RR (als financiële opbrengst) a

rato van de afschrijvingen van het betreffende

actief-bestanddeel

Voorzieningen voor risico’s en kosten (160/5); 
uitgestelde belastingen (168)

• Voorzieningen

- gebeurtenissen die aanleiding geven tot een

schuld, maar bedrag staat niet definitief vast

- duidelijk omschreven gebeurtenis of object

- b.v. pensioenvoorzieningen (160), fiscale lasten

(161), milieuverplichtingen (163), overige
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Voorzieningen voor risico’s en kosten (160/5); 
uitgestelde belastingen (168)

• Uitgestelde belastingen (168)

De naar latere jaren uitgestelde belastingen op 

- kapitaalsubsidies die van overheidswege werden verkregen voor

investeringen in vaste activa

- gerealiseerde meerwaarden

Deze uitgestelde belastingen worden geleidelijk afgeboekt via overboeking 

naar de post “Onttrekking aan de uitgestelde belastingen van de RR, 

gelijkmatig met afboeking van kapitaalsubsidies (VI), resp. opneming van 

betrokken meerwaarden in het belastbaar resultaat

Schulden op meer dan één jaar (17)

Financiële schulden: achtergestelde leningen

(170), niet-achtergestelde (171), schulden van

leasing en soortgelijke (172), schulden aan financiële

instellingen (173), overige leningen

Handelsschulden (175)

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen (176)

(door klanten)

Overige schulden
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Schulden op ten hoogste één jaar (42/48)

Schulden > 1 jaar, die binnen boekjaar vervallen (42)

Financiële schulden

Handelsschulden (44)

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen(46)

Schulden m.b.t. belastingen, bezoldigingen en

sociale lasten (45)

Overige schulden (47/48): bv. dividenden,

ontvangen borgtochten in contanten

Overlopende rekeningen (492/3)

• toe te rekenen kosten: reeds verbruikt, maar

nog niet aangerekend. B.v. telefoon, electriciteit.

• over te dragen opbrengsten: reeds ontvangen 

inkomsten, die echter tot opbrengsten van een

volgend boekjaar dienen toegerekend te worden.

B.v. vooruit ontvangen huur
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De enkelvoudige jaarrekening: 
rubrieken van de 

resultatenrekening

Bedrijfsopbrengsten (70/76A)

Omzet (70): gerealiseerde verkoopopbrengst, netto kortingen, 

geconcretiseerd door factuur, ex BTW, incl. acc.

Voorraadwijzigingen (71) in gereed product, goederen in 

bewerking en bestellingen in uitvoering. Voorraadtoename wordt 

toegevoegd.

Geproduceerde vaste activa (72): door onderneming voor eigen 

rekening uitgevoerd 

Andere bedrijfsopbrengsten (74): b.v. compensaties in-/uitvoer

Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten (76A)
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Bedrijfskosten (60/66A)

Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen (60): 

inkopen - voorraadtoename (of + afname)

Diensten en diverse goederen (61)

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (62)

Afschrijvingen en waardeverminderingen op

oprichtingskosten, immat. en mat. vaste activa

Waardeverminderingen op voorraden,

bestellingen in uitvoering & handelsvorderingen

Voorzieningen (635/8)

Andere bedrijfskosten (640/8)

Als herstuctureringskosten geactiveerde bedrijfskosten

Niet-recurrente bedrijfskosten (66A)

Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies)  (9901)  
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Financiële opbrengsten (75/76B)

- opbrengsten uit financiële vaste activa (750):

dividenden

- opbrengsten uit vlottende activa (751): intresten 

op geldbeleggingen

- andere financiële opbrengsten (752/9):

- meerwaarden bij realisatie vlottende activa (752)

- kapitaal- & intrestsubsidies aangerekend in resultaat

- wisselresultaten (754)

- niet-recurrente financiële opbrengsten (76B)

Financiële kosten (65/66B)

- kosten van schulden (650): intresten, kosten, etc.

- waardeverminderingen op vlottende activa(651): 

minderwaarden op beleggingen

- andere financiële kosten (652/9): negatieve

wisselresultaten, taks op beursgenoteerde effecten

-niet-recurrente financiële kosten (66B)

noot: “financieel resultaat”: weinig zinvol begrip



Wegwijs in balanslezen                                                                                                     ©Ludo Lambrechts

32

Onttrekking aan de uitgestelde belastingen 
(780)

Overboeking naar de uitgestelde 
belastingen (680) 

De uitgestelde belastingen op ontvangen kapitaalsubsidies worden 

geleidelijk afgeboekt via overboeking naar de post 780, gelijkmatig met 

de afboeking van de kapitaalsubsidies in passiefpost VI waarop zij 

betrekking hebben.

De uitgestelde belastingen op gerealiseerde meerwaarden worden 

geleidelijk afgeboekt via overboeking naar de post 780, gelijkmatig met 

de opneming van de betrokken meerwaarden in het belastbaar 

resultaat.

Belastingen op het resultaat (67/77)

Belastingen (670/3)
- de belasting op het resultaat van het boekjaar
- belasting op de winst van voorgaande

boekjaren

Regularisering van belastingen en terugneming
van voorzieningen voor belastingen (77): verkregen,

vastgestelde of geraamde regularisering van belastingen die tijdens
een vorig boekjaar ten laste werden genomen
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Onttrekking aan de belastingvrije reserves (789)
Overboeking naar de belastingvrije reserves (689)

Overboeking van bepaalde opbrengsten of een deel van de 

winst naar deze reserves wanneer de fiscale vrijstelling 

afhankelijk is van het behoud in het vermogen van de 

onderneming

Winst (Verlies) van het boekjaar 
(9904)

Te bestemmen winst (verlies) 
(9905)

RESULTAATVERWERKING

Te bestemmen winst (verlies)

- te bestemmen winst (verlies) v.h. boekjaar

- overgedragen winst (verlies) vorige boekjaar

Onttrekking aan het eigen vermogen (791/2)

Toevoeging aan het eigen vermogen (691/2)

Over te dragen winst (verlies) (14)

Tussenkomst van de vennoten in het verlies (794)

Uit te keren winst (694/6) 
Vergoeding v.h. kapitaal  (694)

Bestuurders (tantièmes) (695)

Werknemers (696)

Andere rechthebbenden (697)
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Toelichting

Staat van de oprichtingskosten

• post 20 van de activa

• netto-boekwaarde einde vorig boekjaar

• mutaties (nieuwe kosten, afschrijvingen, andere)

• netto-boekwaarde einde boekjaar: gesplitst
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Staat van de immateriële vaste activa

• post 21 van de activa

• voor de diverse onderdelen:       

aanschaffingswaarde,  aanschaffingen,

afschrijvingen en waardeverminderingen, netto-

boekwaarde per einde boekjaar

Staat van de materiële vaste activa

• posten 22 tot 27 van de activa

• voor de diverse posten: aanschaffingswaarde, 

aanschaffingen, meerwaarden, afschrijvingen en 

waardeverminderingen, netto-boekwaarde per

einde boekjaar

• leasing en soortgelijke rechten moet netto-boekwaarde

per einde jaar opsplitsen in terreinen & gebouwen,

installaties, mach. & uitrusting, en meubilair & rollend

materieel

• belangrijke informatie: investeringen
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Staat van de financiële vaste activa

• post 28 van de activa

• per deelrubriek: informatie omtrent

- aanschaffingswaarde of netto-boekwaarde 

vorig jaar

- mutaties tijdens het boekjaar 

- boekwaarde einde boekjaar

Inlichtingen omtrent de deelnemingen 

• Lijst der deelnemingen, die rechtstreeks door

de onderneming worden aangehouden. Ook

maatschappelijke rechten ten belope van 10 %

of meer van het geplaatste kapitaal

• Ondernemingen waarvoor de onderneming

onbeperkt aansprakelijk is in hoedanigheid van

onbeperkt aansprakelijk vennoot of lid
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Geldbeleggingen - overige beleggingen 

• posten 51/53 van de activa

• overige beleggingen worden uitgesplitst

• rubriek “Edele metalen en kunstwerken”

toegevoegd sinds boekjaar 2016

Overlopende rekeningen 

• opsplitsing van post 490/1

(overlopende rekeningen – activa)

• in geval van belangrijk bedrag

Voorbeelden:

- over te dragen intresten (te betalen)

- over te dragen verzekeringskosten

- verkregen opbrengsten
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Staat van kapitaal en aandeelhoudersstructuur 

• bedrag van geplaatste kapitaal, en aard en 

bedrag van wijzigingen; informatie over 

verschillende soorten aandelen

• bedrag van opgevraagde, niet gestorte kapitaal

• eigen aandelen

• verplichtingen tot uitgifte van aandelen

• bedrag van toegestane, niet geplaatste kapitaal

• aantal uitgegeven aandelen buiten kapitaal

(stemrechten)

• aandeelhoudersstructuur (vol. 6.7.2)

Voorzieningen voor overige risico’s en kosten 

• post 163/5

• uitsplitsing in geval van belangrijk bedrag
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Staat van de schulden en overlopende rek. 

• schulden met oorspronkelijk looptijd > 1 jaar: 

resterende looptijd vermelden

• info betr. aan schulden verbonden waarborgen

• schulden m.b.t. bel., bezoldigingen en sociale

lasten: bedrag van vervallen schulden t.a.v. 

belastingoverheid en RSZ. M.b.t. belasting-

schulden: uitsplitsing tussen te betalen

belastingen en geschatte belastingschulden

• belangrijke toelichting

Bedrijfsresultaten 

• opsplitsing van netto-omzet (70)

• andere bedrijfsopbrengsten: exploitatiesubsidies

en compenserende bedragen

• werknemers en personeelskosten

• waardevermind. op voorraden, bestellingen in

uitvoering en handelsvorderingen

• voorzieningen voor risico’s en kosten (635/7)

• andere bedrijfskosten

• uitzendkrachten etc.
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Financiële resultaten 

• toegekende kapitaal- en intrestsubsidies

• afschrijvingen van kosten bij uitgifte van leningen

en disagio

• bedrag van geactiveerde intresten

• waardeverminderingen op vlottende activa (651)

• andere financiële kosten: b.v. bedrag van

disconto ten laste van de onderneming bij

verhandeling van vorderingen

Niet-recurrente resultaten 

Indien het om belangrijke bedragen gaat: 

uitsplitsingen
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Belastingen op het resultaat 

Deze toelichting geeft informatie omtrent de 

betaling van belastingen van het boekjaar en de 

vorige boekjaren, en omtrent de verrichte 

voorafbetalingen. 

BTW en belastingen ten laste van derden 

• BTW

- aan de onderneming (aftrekbaar) (9145)

- door de onderneming (9146)

• ingehouden bedragen ten laste van derden bij 

wijze van: - bedrijfsvoorheffing

- roerende voorheffing
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Niet in de balans opgenomen rechten en 
verplichtingen 

• schulden en verplichtingen van derden die door 

de onderneming werden gewaarborgd (persoonlijke

zekerheden, o.a. geëndosseerde wissels) 

• zakelijke zekerheden door onderneming gesteld/beloofd

• belangrijke verplichtingen tot aan-/verkoop vaste activa

• termijnverrichtingen, technische waarborgen,

geschillen, pensioenregelingen
• aard en financiële gevolgen van materiële 

gebeurtenissen die zich na balansdatum hebben  
voorgedaan (6.14)

Betrekkingen met verbonden ondernemingen, 
geassocieerde ondernemingen en ondernemingen 

waarmee een deelnemingsverhouding bestaat

Financiële betrekkingen met … (bestuurders, personen 
die de onderneming controleren zonder verbonden 

onderneming te zijn, enz.) 

• informatie m.b.t. vorderingen, waarborgen,

verplichtingen, bezoldigingen

Afgeleide instrumenten die niet gewaardeerd zijn op 
basis van de reële waarde
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Daarna vermelding of de onderneming al dan niet 

een geconsolideerd jaarverslag heeft opgesteld, 

en inlichtingen omtrent moederonderneming.

Jaarrekening volgens het verkort schema: 
balans

Geen opsplitsing van:

- financiële vaste activa

- voorraden

- geldbeleggingen

- voorzieningen voor risico’s en kosten

- financiële schulden > 1 jaar

- handelsschulden > 1 jaar
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Jaarrekening verkort schema: RR + toelichting

• bedrijfsopbrengsten (70/76A)

kosten v. hand. goed., gr. & h. st.   Brutomarge (9900)

diensten en diverse goederen

• overige bedrijfskosten: geen verschil

• fin. opbrengsten & kosten, uitz. opbr. & kosten:

geen detail

• resultaatverwerking: nauwelijks verschil

• toelichting: beperktere informatie

Consolidatie-verplichting

Verplichting geconsolideerde jaarrekening en 

geconsolideerd jaarverslag op te stellen indien 

onderneming alleen of gezamenlijk, één of meer 

dochterondernemingen naar Belgisch of 

buitenlands recht controleren.

CONTROLE = bevoegdheid in rechte of in feite om 

een beslissende invloed uit te oefenen op de 

aanstelling van de meerderheid van de bestuurders 

of op de oriëntatie van het beleid.
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Vrijstellingen:

1. Subconsolidatie op niveau van 

dochterondernemingen

2. Groep van beperkte omvang: indien niet meer dan 1 

van volgende  criteria overschreden:

- omzet 

- balanstotaal zie volgende dia

- gemiddeld personeel 

Consolidatie-verplichting

Consolidatiecriteria 

- jaaromzet exclusief BTW: € 34 miljoen 

- balanstotaal: € 17 miljoen  

- jaargemiddelde personeelsbestand: 250

Consolidatie-verplichting
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Deelnemingspercentage

• rechtstreekse participatie

A 70 % B

• onrechtstreekse participatie

A 70 % B

90 %  C         30 %

A in B: 

Integrale consolidatie

• indien consoliderende onderneming de 

exclusieve controle bezit 

• balans: boekwaarde van de deelneming wordt 

vervangen door alle (d.w.z. 100%) activa en 

passiva van geconsolideerde onderneming

• RR: alle opbrengsten en kosten worden

opgenomen

• ingeval geen 100 % : aandeel van derden
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Volgend voorbeeld:

Deelneming 80 %

Dividend pay out 50 %

Integrale consolidatie

ACTIVA Deelnemingen 240 0

Andere 760 500 1260

PASSIVA E.V. 650 400 730

Minderheidsbelang 80

V.V. 350 100 450

RES. REK. Opbrengsten 0

Dividenden 24

Overige opbr. 300 100 400

Kosten 250 40 290

Winst 74 60 110

Integrale consolidatie
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Evenredige consolidatie

• gemeenschappelijke dochterondernemingen

• = onderneming ten opzichte waarvan een

gezamenlijke controle bestaat

• activa en passiva worden in de geconsolideerde 

balans, en opbrengsten en kosten worden in de

geconsolideerde resultatenrekening opgenomen

naar evenredigheid van het percentage van de

deelneming

ACTIVA Deelnemingen 240 0

Andere 760 500 1160

PASSIVA E.V. 650 400 730

Minderheidsbelang n.v.t. 

V.V. 350 100 430

RES. REK. Opbrengsten 0

Dividenden 24

Overige opbr. 300 100 380

Kosten 250 40 282

Winst 74 60 98

Evenredige consolidatie
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Vermogensmutatiemethode

• geen consolidatiemethode, maar waardering van

deelnemingen in geassocieerde ondernemingen

• geassocieerde onderneming: geen dochter-

of gemeenschappelijke dochteronderneming,

maar wèl invloed van betekenis (> 1/5 van

stemrechten)

• tevens: deelnemingen die buiten consolidatie zijn

gelaten en gemeenschappelijke dochterondernemingen

waarvan bedrijf niet nauw geïntegreerd is

Vermogensmutatie

ACTIVA Deelnemingen 240 0

Ond. waarop verm... 320

Andere 760 500 760

PASSIVA E.V. 650 400 730

V.V. 350 100 350

RES. REK. Opbrengsten 0

Dividenden 24

Overige opbr. 300 100 348

Kosten 250 40 250

Winst 74 60 98
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Financiële informatie - beperkingen

• geldwaarde uitdrukking 

dus b.v. onderwaardering “immateriële” activa

• waardering tegen aanschafwaarde

dus b.v. onderwaardering activa

• informatie deels gebaseerd op interpretaties

(b.v. voorzieningen, afschrijvingen, herwaardering)

dus: deels “subjectieve” informatie

Herwerkingen en aanvullingen
t.b.v. financiële analyse
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ACTIVA PASSIVA

Uitgebreide vaste activa

Inclusief vorder. > 1 jaar

Beperkte vlottende activa

• realiseerbare activa

• liquide middelen

Eigen vermogen (E.V.)

Vreemd vermogen op lange 
termijn     (V.V.L.T.)

Vreemd vermogen op korte 
termijn (V.V.K.T.)

Herwerkte balans

Herwerkte resultatenrekening

Invoering  van begrip VERKOPEN

= omzet + andere bedrijfsopbrengsten
na aftrek van exploitatiesubsidies en
compenserende bedragen van de overheid
(toelichting XII.B.)

Verkopen + toename GIB, ger. prod., BIU 
= BEDRIJFSOPBRENGSTEN NA SUBS.
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Herwerkte resultatenrekening - vervolg

BEDRIJFSOPBRENGSTEN NA SUBS.
- intermediair verbruik
BRUTO-TOEGEVOEGDE WAARDE

Intermediair verbruik 
= handelsgoederen, grond- & hulp-

stoffen, diensten en diverse goederen

Herwerkte resultatenrekening - vervolg

BRUTO-TOEGEVOEGDE WAARDE
- bezoldigingen, sociale lasten en 

pensioenen
- andere bedrijfskosten
BRUTO-BEDRIJFSRESULTAAT

- afschrijvingen, waardeverminderingen
en voorzieningen

NETTO-BEDRIJFSRESULTAAT
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Financiële analyse:
indexeringen

Horizontale analyse: 
analyse in de tijd

Doel

Analyse evolutie financiële gegevens in de 
tijd  tijdindexen trends

Hoe

• Alle cijfers in basisjaar krijgen index 100
• Volg.jaren:  index = 100% x waarde jaar n

waarde jaar 0
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Verticale analyse:
structuuranalyse

Doel

Analyse van het relatief aandeel van een 
rubriek op balans of resultatenrekening

Hoe

• balans: elke post uitgedrukt als % van het balanstotaal
• RR: rubrieken als % van omzet of opbrengsten

Financiële analyse:
ratio’s
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Nut, interpretatie en beoordeling 
van ratio's

• Ratio  (kengetal) = verhoudingsgetal

• Keuze relevante ratio's afhankelijk van:  

- aard van de onderneming

- gezichtspunt betrokken partij:

- aandeelhouder rentabiliteit

- schuldeisers liquiditeit & solvabiliteit
- management operationele efficiency
- andere

Beoordeling van ratio's :

- vaak niet absoluut goed of slecht

- evalueren in functie van de sector (“benchmarking“)

- evolutie in de tijd
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• liquiditeit = 
mate waarin de onderneming in staat is haar 
betalingsverplichtingen op korte termijn te voldoen.
Zo niet: staking van betaling 

• waarde v/d balans voor liquiditeitsanalyse:
- informatie is oude momentopname
- alleen geld is echt liquide
- aantal betalingsverplichtingen ontbreken

• interne analyse: kasplanning

Liquiditeitsratio's

Liquiditeitsratio's

1  Current ratio of 
liquiditeitsratio in ruime zin

Current ratio =

beperkte vlottende activa
vreemd vermogen op ≤ 1 jaar

Current ratio = 1 NBK = 0 (netto-bedrijfskapitaal)
Current ratio > 1 NBK > 0

NBK = deel van het vlottende actief dat met 
permanente middelen gefinancierd wordt (zie verder)
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Hoe hoger current ratio, hoe beter, maar

1. elementen met verschillende liquiditeitsgraad;
wanneer worden vlottende activa omgezet in liquide
middelen ?

2. statische momentopname

3. zegt niets over betalingstermijnen van de schulden op 
korte termijn

4. eindejaarsverschijnsel

 voorzichtigheid is geboden

Illustratie

Realiseerbare activa 500
Beschikbare activa 300 K.T. schulden 600

Current ratio   =   (500+300) =   1,33
600 

Realiseerbare activa 500
Beschikbare activa 0

K.T. schulden 300

Current ratio   =   (500+0) =   1,67  dus:
300 
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Voorbeeldberekening Current Ratio

Vooraden en best. in uitvoering 3
Vorderingen op ten hoogste 1 jaar 40/41

 + Geldbeleggingen 50/53
 + Liquide middelen 54/58
 + Overlopende rekeningen 490/1

Beperkte vlottende activa

Schulden op ten hoogste 1 jaar 42/48
+ Overlopende rekeningen 492/3

Current ratio

Netto bedrijfskapitaal

Netto bedrijfskapitaal

= verschil tussen vlottende activa en vreemd
vermogen op korte termijn

of:

= verschil tussen permanent vermogen en
uitgebreide vaste activa
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Netto bedrijfskapitaal =

Gedeelte van permanent vermogen dat 
beschikbaar blijft voor de financiering van de 
exploitatiecyclus.

Vast

Vlot-
tend

EV

VVLT

VVKT

A P

Vast

Vlot-
tend

EV

VVLT

VVKT

A P

Netto bedrijfskapitaalbehoefte
• Netto bedrijfskapitaalbehoefte =

verschil tussen cyclische behoeften en cyclische
middelen: voorraden + vorderingen - handelsschulden

• NBKB zegt hoeveel vermogen er nodig is om de 
dagelijkse operaties te financieren

• Omzet stijgt, dan stijgt NBK 
bij gelijkblijvend - voorraadbeleid

- kredietbeleid
- leveranciersvoorwaarden
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Netto kas

• Netto kassituatie = NBK – NBKB

NBK      =       vlottende activa – SKT
NBKB    =
Netto-kas =

• NBKB stijgt in geval van :
- langere betalingstermijnen aan klanten
- grotere (veiligheids)voorraden
- slechte budgettering
- daling leverancierskrediet

Netto kas: berekeningen

Vorig
Code Boekjaar Boekjaar

Netto bedrijfskapitaal
 - NBKB

Netto kas

Vorig
Netto kas Code Boekjaar Boekjaar

Geldbeleggingen 50/53
 + Liquide middelen 54/58
 - Fin. schulden op ten hoogste 1 jaar 43

Netto kas
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2  Quick ratio of acid test of 
liquiditeitsratio in enge zin

Quick ratio  =

vorderingen≤ 1 jr + geldbeleggingen + liquide middelen

schulden ≤ 1 jaar 

- minst snel realiseerbare middelen worden uitgesloten
- steeds elementen met verschillende liquiditeitsgraad
- zegt niets over het tijdstip van betalingen

Voorbeeldberekening Quick Ratio

Code Boekjaar Boekjaar

Vorderingen op ten hoogste 1 jaar 40/41
 + Geldbeleggingen 50/53
 + Liquide middelen 54/58

Meest liquide vlottende activa (A)

Schulden op ten hoogste 1 jaar (B) 42/48

Quick Ratio (A) / (B)
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3  Dekking vaste activa door 
permanent vermogen

Dekking vaste activa door permanent vermogen  

eigen vermogen + vreemd vermogen op LT

vaste activa

- mate van financiering van vaste activa door LT middelen

- onderzoekt ”matching“

Activiteits- of efficiencyratio's

• sluiten aan bij liquiditeitsratio's

• onderzoeken of de beschikbare 
middelen efficiënt geïnvesteerd werden 



Wegwijs in balanslezen                                                                                                     ©Ludo Lambrechts

63

1  Dagen klantenkrediet

• meet liquiditeit van handelsvorderingen

# dagen klantenkrediet  =

handelsvorderingen ≤ 1 jr     
x    365

verkopen + BTW

• DSO = days of sales outstanding

• Bespreking :

- lage waarde: - goede beleid ?
- te strikt ?

- hoge waarde: - te laks beleid ?
- onderzoek kwaliteit vorderingen maandelijks
- spreiding vorderingen over klanten

• Onderzoek werkelijke situatie t.o.v. 
geplande situatie

Verkopers onder controle houden.
Wanneer facturatie (maandelijks, bij levering,.. )?
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Berekening # dagen klantenkrediet

Vorig
Code Boekjaar Boekjaar

Handelsvorderingen < 1 jaar (A) 40
+ Door de ond. geëndosseerde eff. 9150

Omzet 70
 + Andere bedrijfsopbrengsten 74
- Exploitatiesubs. en compens. bedr. -740

 + BTW op verkopen 9146

 = Verkopen + BTW (B)

# dagen klantenkrediet

2  Dagen leverancierskrediet

Leverancierskrediet is een belangrijke 
financieringsbron.

# dagen leverancierskrediet  =

handelsschulden ≤ 1 jr    
x    365

aankopen  + BTW

N.B.: aankopen: zowel 60 als 61



Wegwijs in balanslezen                                                                                                     ©Ludo Lambrechts

65

• Geen kosteloze financieringsbron 

B.v. korting 2% voor betaling binnen 10 dagen, zoniet
max. 30 dagen (2/10, net 30)

Kost =

• “Evenwicht” tussen klantenkrediet en
leverancierskrediet?

Berekening # dagen leverancierskrediet

Vorig
Code Boekjaar Boekjaar

Handelsschulden < 1 jaar 44
Inkopen van handelsgoederen,
grond- en hulpstoffen 600/8

 + Diensten en diverse goederen 61
 + BTW op inkopen 9145

Inkopen + BTW

# dagen leverancierskrediet
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3  Rotatie voorraden en # dagen voorraad

Voorraadrotatie (algemeen) =

kostprijs van de verkopen

(gemiddelde) voorraad

# dagen voorraad =

voorraad
x  365

kostprijs van de verkopen

K.P.= 60/64 - 71 - 72 -740 - 9125

• bij voorkeur berekenen op basis van gemiddelde
cijfers om seizoensinvloeden uit te schakelen.

• kan berekend worden voor onderdelen van de 
voorraad.

• goed voorraadbeheer (financieel) betekent hoge rotatie

Oppassen voor tè strict voorraadbeheer


Stockbreuk


"Kost" van niet leveren vs. voorraadkost
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Berekening rotatie van de voorraden

Vorig
Code Boekjaar Boekjaar

Bedrijfskosten -60/64
- Wijz. GIB, ger. prod. en best. in uitv. -71
- Geproduceerde vaste activa -72
- Exploitatiesubsidies en comp. bedr. -740
- Kapitaalsubsidies toegerekend op res. -9125
= Kostprijs van de verkopen (A)

Voorraden en bestellingen 
 in uitvoering (B) 3 (1)

Rotatie 

Berekening # dagen voorraad

Code Boekjaar Boekjaar

Voorraden en bestellingen 
 in uitvoering (A) 3 (1)

Kostprijs van de verkopen (B)

# dagen voorraad ( (A) / (B) ) x 365
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Solvabiliteit

• soliditeit 
• mate waarin de onderneming met EV (dan

wel met VV) gefinancierd is.

• onderzoekt in welke mate schulden 
werden aangegaan (schuldgraad ratio’s

impact op

liquiditeit
(cash)

rentabiliteit
(winst)

a.  Algemene solvabiliteit

solvabiliteitsratio (%) =

eigen vermogen
balanstotaal

• toont mate waarin beroep gedaan werd
op EV en VV voor de financiering van activa

Solvabiliteit
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• alternatieve ratio’s:
- schuldratio : VV/TV
- eigen vermogen ratio : EV/VV
- gearing ratio : VV/EV

• evolutie in de tijd

• relatie met permanente activa : vaste
activa, permanent deel van voorraden
en vorderingen

Berekening Solvabiliteitsratio

Vorig
Code Boekjaar Boekjaar

Eigen vermogen (A)  10/15

Totaal vermogen (B)  10/49

Algemene solvabiliteit
( (A) / (B) ) x 100
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b.  Dekkingsratio

Rentedekking =

bedrijfsresultaat 
financiële kosten

Convenanten

enkele voorkomende convenanten:

 Senior net debt ratio =

Net senior borrowings/EBITDA

 Interest coverage ratio =

EBITDA / net interest expense
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Winstgevendheid: marges

• verkoopmarge meet rentabiliteit van de
verkoop

• meten operationele efficiëntie vóór 
financiële en uitzonderlijke resultaten

• (netto) verkoopmarge = EBIT-marge

(netto) bedrijfsresultaat
x 100%

verkopen

Berekening Netto Verkoopmarge

Code Boekjaar Boekjaar

Bedrijfsopbrengsten 70/74
 - Bedrijfskosten 60/64
 + Kapitaalsubsidies +9125

Netto bedrijfsresultaat (A)

Verkopen (B)

Netto verkoopmarge
( (A) / (B) ) x 100
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• bruto verkoopmarge = EBITDA marge

bruto bedrijfsresultaat
x 100 %

verkopen

• vooral afschrijvingspolitiek bepaalt het 
verschil tussen bruto en netto verkoop-
marge

• bruto verkoopmarge =

bruto bedrijfsresultaat
x 100 %

verkopen

• vooral afschrijvingspolitiek bepaalt het 
verschil tussen bruto en netto verkoop-
marge n-1 n

Verkopen 100 100
Kaskosten 70 72
Niet-kaskosten 20 17
Bedrijfsresultaat 10 11
Marges:
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Berekening Bruto Verkoopmarge

Vorig
Code Boekjaar Boekjaar

Bedrijfsopbrengsten 70/74
 - Bedrijfskosten 60/64
 + Afschrijvingen en waardeverminderingen op

oprichtingskosten, immat. en mat. vaste activa 630
 + Voorzieningen voor risico's en kosten 635/7
 + Waardeverminderingen op voorraden, bestel-

lingen in uitvoering en handelsgoederen 631/4

Bruto Bedrijfsresultaat vóór niet-kaskosten (A)

Verkopen (B)

Bruto verkoopmarge
( (A) / (B) ) x 100

Rentabiliteit van de activa

Rentabiliteit Activa (%) = RTV = ROTA = ROI =

bedrijfsresultaat
x 100 %

totale activa

- resultaat per euro geïnvesteerd vermogen.
- staat los van financieringspolitiek
- dus: geschikt voor vergelijking tussen ondernemingen

in een sector
- kan ook weer bruto of netto berekend worden
- bij voorkeur beperken tot bedrijfsactiva wanneer de   

onderneming belangrijke financiële activa heeft:
participaties dragen niet bij tot resultaten uit exploitatie
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Financiële rentabiliteit

Netto rentabiliteit EV (%) = REV = R.O.E.
(return on equity)

netto-winst
x 100 %

eigen vermogen

- aandeelhouderskengetal
- interessante vergelijking met de rentabiliteit van de 

activa
- indicatie hoe efficiënt de middelen van de

aandeelhouder ingezet werden
- ratio wordt beïnvloed door financiering (hefboom)

Berekening Rentabiliteit Eigen Vermogen

Vorig
Code Boekjaar Boekjaar

Winst van het boekjaar (A) 70/67

Eigen Vermogen (B)  10/15

Netto rentabiliteit van het Eigen Vermogen
( (A) / (B) ) x 100
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Componenten rentabiliteit EV

netto-winst
=

eigen vermogen

netto-winst
x

verkopen
x

totale activa

verkopen tot. activa eigen vermogen

omzet & marge investering     financiering
operationele       + investerings- + financieringsbeslissingen

Financiële hefboom (leverage)

• relatie tussen solvabiliteit en rentabiliteit

en tevens tussen

rentabiliteit EV en rentabiliteit totale activa

• ontstaat wanneer activa middels schulden 
gefinancierd worden.

• meet impact van vaste financiële kosten op
winst    
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Financiële hefboom (leverage)

Vermogensbehoefte: 1.000.000
A1: 100 % E.V.
A2: 50 % E.V. en 50 % V.V. (i = 6 %)

A1 A2

Du Pont schema

Toont samenhangen en verbanden, bijvoorbeeld:

W.v.B.
= REV (vr bel.)E.V.

bedrijfsresult.
X

verkopen
x

W.v.B.
X    

T.V.
verkopen T.V. bedrijfsres . E.V.

verkoopsmarge financiële hefboom

rotatie totaal vermogen
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Verkopen

Rotatie Vaste act.

Voorraden
RTV TV

Vlott. act. Vorderingen
Bedrijfs-
resultaat Bedrijfsresultaat Liquide middelen

Verkoop- Verkopen
marge

W.v.B. Verkopen
Aankopen

REV EV Bedrijfskosten
TV Personeel

EV VVLT
VV Niet-kaskosten

VVKT

i

Kasstroomanalyse
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Resultaten vs. liquiditeiten

Resultatenrekening

2 5

1 4

3 6

Kasstromenoverzicht

www.kluweropleidingen.be

aandeelhouders                    kredietverstrekkers 
 
 uitgifte       dividenden           uitgifte     rente en  
                   en inkoop                            aflossing 

                                 LIQUIDE  
                               MIDDELEN 
    te betalen 
     belastingen                                                      kontante   
                                                                             verkoop   
 
       investering                                                     incasso 
 
  desinvestering  
     
                     hand. schulden   te betalen   
                                                  bezoldigingen    hand. vord. 
    afschrijvingen                         en kosten    
                              inkoop 
 
               voorraad grond-                                                          krediet- 
               stoffen                                                                        verkoop 
 
               verbruik         prod.kosten             verkoop- en 
                                                                    admin. kosten  
       goederen in                     voorraad  
        bewerking                      afgewerkt                        VERKOOP 
                                                product      
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Cash flow

• dynamische visie

• statische formules:

b.v. CF = 

• specifieke benaderingen:

• ten behoeve van investeringsanalyse
• free cash flow = vrije cash flow

MVA 50 65 EV 30 32
Voorraden 10 10 VV lang 40 60
Hand. vord. 20 50 Leveranciers 50 53
Liq. midd. 40 20

Omzet 300
Externe kosten 200
Afschrijvingen 10
Lonen etc. 80
Fin. kosten 3
Belasting 2
Netto winst 5
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Kasstromenoverzicht

CF uit operationele activiteiten

CF uit investeringsactiviteiten
CF uit financieringsactiviteiten

CF 

Kasstroomoverzicht - voorbeeld
Winst uit gewone bedrijfsuitoefening, na belastingen  26 673 
Afschrijvingen op materiële vaste activa   75 967 
Mutaties werkkapitaal: 
 Voorraden            11 841 
 Vorderingen en overlopende activa   22 260 
 Kortlopende schulden       5 709 
Voorzieningen         4 424 
Kasstroom uit operationele activiteiten                 146 874 
 
Materiële vaste activa, per saldo           - 63 939 
Financiële activa                -      424 
Kasstroom uit investeringsactiviteiten            - 64 363 
 
Langlopende schulden            - 82 159 
Winstuitkeringen            -   2 366 
Aandelenemissie           986 
Korte termijn schulden                                  -   9 345 
Lening        26 000 
Goodwill betaald            -       952 
Valuta-wijzigingen            -        37        
Kasstroom uit financieringsactiviteiten                                 -    67 873      
 
Saldo kasstromen      14 638 
Liquide middelen 31/12/n-1       7 170 
Liquide middelen 31/12/n     21 808 
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Combinatie

LIQUIDITEIT

SOLVABILITEIT RENTABILITEIT

Combinatie

RENTABILITEIT

LIQUI-
DITEIT

&
SOLVA-
BILITEIT

goed

goed slecht

slecht

gezond

acuut ziek stervend

chronisch ziek 
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Dank voor uw aandacht
Ludo Lambrechts

lambrechts@bulco.be


