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aandeel deelbewijs van aandeelhouder
aandeelhouder eigenaar
aandelenemissie uitgifte van aandelen
activa bezittingen (en geactiveerde kosten)
afschrijving waardevermindering van materiële en immateriële vaste activa
balans momentopname van bezittingen en financiering
bedrijfsopbrengsten omzet en andere opbrengsten
bedrijfsresultaat resultaat uit operaties
begroting financiële vertaling van plan (kosten, opbrengsten, e.d.)
break even waar opbrengsten en kosten gelijk zijn; noch winst noch verlies
budget taakstellende begroting
consolidatie beschouwing van economische groep, bestaande uit meerdere

juridische entiteiten
contributiemarge zie dekkingsbijdrage
dekkingsbijdrage verschil tussen omzet en variabele kosten
directe kosten kosten rechtstreeks toewijsbaar aan een kostendrager
dividendrendement dividend t.o.v. koers
eigen vermogen door aandeelhouders ingebrachte of verdiende vermogen
financiële activa vnl. deelnemingen in en vorderingen op ondernemingen
geldstroom inkomende en uitgaande geldstromen
handelsschulden nog niet betaalde gelden aan leveranciers
handelsvorderingen nog niet ontvangen gelden uit verkoop (klanten)
immateriële activa eigendomsrechten, goodwill,O&O
indirecte kosten kosten die niet rechstreeks toewijsbaar zijn aan kostendrager
jaarrekening balans, resultatenrekening, toelichtingen en sociaal verslag
jaarverslag jaarrekening en bijkomende informatie (grote ondernemingen)
kapitaal deelbewijzen die door eigenaars ingebrachte vermogen 

vertegenwoordigen
kortlopende schulden schulden op ten hoogste één jaar
langlopende schulden schulden op langer dan één jaar
liquide middelen geld of binnen 30 dagen geld te maken
liquiditeit capaciteit korte termijnverplichtingen te voldoen
liquiditeitenoverzicht overzicht van inkomende en uitgaande geldstromen
mark-up opslagpercentage
netto winst netto-resultaat uit operaties, financiële en uitz. resultaten, na belasting
netto-bedrijfskapitaal vlottende activa minus schulden op hoogstens één jaar
operationele resultaat resultaat uit operaties
passiva financieringszijde van de balans
ratio verhoudingsgetal
rentabiliteit winstcijfer t.o.v. ingebracht vermogen
reserves niet uitgekeerde winsten
resultatenrekening periode-overzicht van opbrengsten en kosten
ROI return on investment; bedrijfsresultaat t.o.v. geïnvesteerd vermogen
solvabiliteit financiële sterkte; eigen vermogen t.o.v. totaal vermogen
toegevoegde waarde opbrengsten minus intermediair verbruik
variabele kosten kosten die evolueren met bedrijfsdrukte
vaste activa middelen voor duurzame bedrijfsuitoefening
vaste kosten kosten onafhankelijk van activiteitsniveau
vlottende activa middelen die liquide zijn of dat worden binnen één jaar
voorzieningen reeds ten laste genomen kosten voor uitgaven in de toekomst
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