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1. De jaarrekening bestaat uit …

2. De meeste bedrijven zijn verplicht een jaarrekening op te stellen en in te dienen. Op 
de website van de nationale bank kan je deze raadplegen (door naar website… te 
gaan).

3. Daarnaast vind je op deze website ook terug welke rechtsvormen hier allemaal 
onder vallen, maar daar ga ik jullie nu niet mee rond de oren slaan. Maar zelfs de 
bedrijven die hun jaarrekening niet moeten indienen, moeten er toch nog één intern 
opstellen.
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Aantal nieuwe modellen (zoals je rechts bovenaan ziet).
Er zijn verschillende modellen van jaarrekeningen afhankelijk van welk soort bedrijf je 
hebt. Een nv is een vennootschap met kapitaal, terwijl een bv (besloten vennootschap) 
of een coöperatief vennootschap, vennootschappen zonder kapitaal zijn. 

Alle modellen zijn vrij gelijkaardig. We gaan ons daarom baseren op het volledige model 
met kapitaal.

- In welke grootteorde van bedragen spreken we? Als het een bedrijf is waar er veel 
geld in rond gaat, kan hier bijvoorbeeld staan “in duizenden euro”  dan zijn er 3 
nulletjes weggelaten.

- Over welke periode spreken we. Meestal van 1 januari tot 31 december. Maar kan 
ook op een ander moment starten (vb. 1 april tot 31 maart). Telkens een periode van 
1 jaar.
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Volgende pagina lijst bestuurders  onderaan bedrijfsrevisor. Zie je wanneer mandaat 
ten einde loopt. OR neemt beslissing over benoeming bedrijfsrevisor! 
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Paginanummer: in secties of soort van hoofdstukken

Toelichting vind je verder terug. Gaan we hier niet dieper op ingaan…
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Eerst kijken naar balans momentopname (31/12). 

Vergelijken met foto: 1 stilstaand beeld – wil je er op jouw best uitzien. 

6



Balans bestaat uit 2 onderdelen:
- Activa
- Passiva

Deze 2 delen moeten altijd gelijk zijn aan elkaar. In evenwicht. Daarom noemen we het 
een balans.

De activa toont wat de onderneming bezit; op welke manier ze haar geld gebruikt.
De passiva toont van waar het geld komt.

7



Ook binnen de onderdelen zit er een logica. Zo is de activa gerangschikt van 
eigendommen die heel vast zijn (dit wil zeggen die je moeilijk kan verkopen; zaken die je 
normaal langer bij jou houdt) tot heel vlottend (kan je onmiddellijk gebruiken om mee te 
betalen of kan je gemakkelijk omzetten in geld). 
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Kunnen vergelijken met wat een gezin bezit. Gaat van oprichtingskosten (trouwfeest, 
bevalling), reputatie, materiële zaken zoals blender, huis; geld dat je nog tegoed hebt 
(vorderingen).
Tot vlottende activa (voorraden in de ijskast), pensioensparen, cash in de portefeuille…

IVA: concessies, octrooien, patenten en licenties – goodwill (merknaam), meerprijs bij 
verkoop – imago/reputatie  
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We noemen dit bij een bedrijf “immateriële vaste activa”. Vast omdat je het minder snel 
gaat omzetten in geld (verkopen), immaterieel omdat het weinig tastbaar is. Het is niet 
zo evident om daar een prijs op te plakken. 

Wat valt daar onder…
Goodwill is de prijs die men meer betaalt voor een zaak wanneer men deze overkoopt 
dan het materiaal, uitrusting, voorraad…
Vb. koopt een café over  extra betalen voor de naam van het café, voor de klanten 
men betaalt voor toekomstverwachtingen. 

Vooruitbetalingen ontstaan wanneer de onderneming zich contractueel verbonden heeft 
om immateriële vaste activa aan te schaffen en ter waarborg van de uitvoering van het 
contract bepaalde bedragen vooruit dient te betalen.
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Duurzaam = gedurende lange tijd aanwezif 
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Opdat jullie bedrijf goed kan blijven functioneren is het belangrijk dat in die materiële 
vaste activa geïnvesteerd wordt! 

Je vindt dit terug in de toelichting …
Per soort vaste activa  kan je samentellen tot alle investeringen.
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Durf hier ook naar vragen!
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Een volgende soort van vaste activa zijn de financiële vaste activa.

Financieel wil zeggen dat het geldproducten zijn. 
Dat gaat ofwel over deelnemingen of aandelen.
Aandeel = waardepapier dat je een deel bezit van het bedrijf. (denk aan de beurs)
Deelneming  groot deel van de aandelen bezitten.
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Verbonden onderneming = meer dan 50% van de aandelen
Deelnemingsverhouding = tussen 10 en 50% van de aandelen
Andere fin vaste activa = minder dan 10% van de aandelen

Tweede soort zijn vorderingen. Dat is geld dat je nog tegoed hebt.

Jij hebt geld uitgeleend en je moet nog een deel terugkrijgen.
Je hebt al producten geleverd, maar de klant moet nog betalen, dus je moet nog geld 
krijgen…
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Bij de vlottende activa vinden we opnieuw vorderingen terug.
Geld dat je nog tegoed hebt 
Aan de ene kant maken we een opsplitsing op basis van tijdsduurwanneer wordt het 
geld terugbetaald…

Daarenboven maken we nog een onderscheid op basis van wie het bedrijf nog geld 
tegoed heeft
- Van klanten  dan zijn het handelsvorderingen
- Van andere actoren (vb. de overheid)  dan spreken we van overige vorderingen
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Hoe komt het dat de handelsvorderingen gestegen zijn? 
Zijn er klanten die betalingsproblemen hebben? 
Of is er net een grote verkoop gebeurd waardoor deze post sterk stijgt? (balans is 
immers momentopname!)
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Bedrijven hebben net als gezinnen (denk maar aan de rush op wc-papier bij de eerste 
lockdown) een voorraad.

En die voorraad kan variëren van ruwe grondstoffen, waarmee nog alles moet gebeuren, 
tot afgewerkte goederen die klaar zijn voor verkoop of wachten om geleverd te worden. 
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Dan is er nog een laatste post die erbij komt om de boekhouding op orde te krijgen 
de post overlopende rekeningen

…
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Zo, nu hebben we de volledige activa kant bekeken. Nu gaan we eens kijken waar al ons 
geld vandaan kwam.
Dus naar de passiva!
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We beginnen met eigen geld.

Mijn gezin wil een grote aankoop doen, vb. een huis (dat zagen we in de activa kant van 
de balans).
En mijn gezin heeft, voordat het bij de bank gaat aankloppen voor een lening, al wat geld 
verzamelt.

De vader van de vrouw is gestorven en liet een erfenis achter voor zijn kinderen.
De man kreeg op zijn 18e geld van zijn ouders dat ze op een spaarboekje hadden gezet.
Maar ook het koppel zelf had al enkele jaren een deel van hun loon opzij gezet om te 
sparen voor deze grote aankoop.

Daarenboven gaan ze ook bij de bank aankloppen voor een lening, moeten ze misschien 
nog een factuur van de aannemer betalen of hebben ze geld geleend van een familielid…
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Bij een bedrijf is het eigen vermogen de interne financiering van de onderneming.

Dit gaat over middelen (dat wil zeggen geld, of andere zaken, zoals bijvoorbeeld een 
gebouw) van de eigenaars van het bedrijf.
Maar ook van aandeelhouders.
Het kan ook geld zijn dat verdiend werd door activiteiten van de onderneming en verder 
gespaard wordt (dus binnen de onderneming wordt gehouden). 
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Aan het begin zagen we dat er nieuwe modellen zijn van de nationale bank, namelijk 
vennootschappen met of zonder kapitaal. 
Nieuwe soort onderneming, namelijk Besloten Vennootschap heeft geen 
kapitaalverplichting meer. Er is wel nog een eigen vermogen. Ipv kapitaal is er 
inbreng  beschikbare en onbeschikbare inbreng. 
De inbreng vertegenwoordigt geen kapitaal meer en is dus in principe 
uitkeerbaar. Aandelen blijven behouden. 
(ander model jaarrekening –inb ipv –kap)

Dit is het model van een vennootschap met kapitaal  kapitaal en buiten 
kapitaal.  
Kapitaal: ligt statutair vast moeilijker om te veranderen. De rest kan je gemakkelijker 
aanpassen.

We pikken de elementen van het eigen vermogen uit om dieper op in te gaan.
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De meeste bedrijven verplichting om een minimumkapitaal te hebben, waar ze niet aan 
mogen komen.
 Uitgiftepremies  buiten kapitaal
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Geld dat je nog niet goed weet wat je ermee gaat doen. Zet je opzij en je stelt de 
beslissing uit.
Geld wordt overgedragen naar volgend jaar. Kan zowel als er winst is of als er verlies is.
Winst  extra buffer voor moest er volgend jaar verlies zijn. Als er weer winst is kan je 
beslissen om geld uit te keren of om de reserves aan te vullen.
Verlies  verlies even laten staan en hopen volgend jaar winst, verlies wordt er dan van 
afgetrokken…
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Tussen eigen vermogen en schulden vinden we een speciale categorie, nl. 
“voorzieningen en uitgestelde belastingen”. 
Een onderdeel hiervan zijn de voorzieningen voor risico’s en kosten. Dit kan een 
knipperlicht zijn als deze stijgen, zeker de overige risico’s en kosten. Dit kan wijzen op 
geplande ontslagen, maar bijvoorbeeld ook op juridische problemen (rechtszaken die 
zijn aangespannen door een klant omdat de geleverde producten niet voldoen aan de 
afgesproken standaard)

Dus als hier een relatief groot bedrag staat of er een stijging is, zeker navragen waarvoor 
deze voorzieningen zijn!
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Bij een bedrijf splitsen we dit op in lange termijn schulden (meer dan een jaar) en korte 
termijn schulden (minder dan een jaar). Deze schuiven door. Een lening die 
oorspronkelijk voor 5 jaar was aangegaan, belandt het laatste jaar onder de schulden op 
ten hoogste één jaar.

Daarnaast hebben we nog twee grote categoriën: de financiële schulden (leningen die 
zijn aangegaan) en handelsschulden (een leverancier van vb. grondstoffen heeft zijn 
producten al geleverd, maar jouw bedrijf moet hem nog betalen). 
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De resultatenrekening is een volgend onderdeel van onze jaarrekening. 
De balans is vrij abstract en ligt wat verder van ons bed dan de resultatenrekening.

De balans was een foto: de situatie op het einde van het boekjaar.
De resultatenrekening is een film: wat is er allemaal gebeurd het laatste jaar. Hoe is het 
geld verschoven?
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Vergelijking met ons gezin:

Per maand of zelfs per jaar bijhouden wat er met het geld gebeurt:
- Hoeveel geld komt er binnen (inkomsten uit loon – of aandelen/huurinkomsten of 

eenmalige erfenis)
- Hoeveel geld wordt er uitgegeven  waaraan allemaal – je kan hier zelf verschillende 

categorieën maken
- Hoeveel geld hou je over aan het einde van de maand (kan je sparen)
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Een resultatenrekening van een bedrijf werkt volgens hetzelfde principe, alleen wordt 
dat in twee opgesplitst:

- Wat brengt het bedrijf op en heeft het van kosten op vlak van de normale activiteiten 
van het bedrijf.

Vb. Jouw bedrijf maakt schoenen: opbrengsten van de verkochte schoenen, kosten van 
het leer, uren werk (loonkost) …  bedrijfsresultaat.

- Daarnaast kan het bedrijf ook financiële opbrengsten en kosten hebben: winst of 
verlies door leningen, aandelen, wisselkoersen… Bij de meeste bedrijven zijn de 
kosten groter dan de opbrengsten en is er een financieel verlies.

- Het bedrijfsresultaat + het financieel resultaat = winst of verlies voor belastingen…

Belangrijk dat het bedrijf het voornamelijk goed doet op vlak van het bedrijfsresultaat –
dus de eigenlijke activiteit van het bedrijf! Als er daar een verlies is, dat wordt 
rechtgetrokken door het financieel resultaat is dit toch een knipperlicht, want het 
betekent dat het bedrijf op zich niet goed bezig is. 
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Stap voor stap een aantal elementen van de resultatenrekening overlopen. 
Een woord dat we veel horen en ook de kern is van onze opbrengsten van het bedrijf is 
de omzet.

Maar wat is dat nu eigenlijk alweer?
Dit gaat om het totaalbedrag van verkoop. Ik verkoop schoenen: ik heb 10 paar 
schoenen verkocht aan 50 euro  omzet = 500 euro.

Andere bedrijfsopbrengsten? 
Bv subsidies, ontvangen schadevergoedingen, vergoedingen van bedrijven uit de groep 
 taken/opdrachten die door gefactureerd werden) 
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Eenvoudig cijfer dat toch veel zegt over hoe het bedrijf het doet.

Durf daarom ook vragen te stellen over de omzet!
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Restcategorie andere bedrijfsopbrengsten. 
Hier kunnen onder andere ook subsidies inzitten (of ontvangsten van bedrijven uit de 
groep) 

Niet-recurrent: overal zien terugkomen. Vroeger derde categorie  uitzonderlijke 
opbrengsten en kosten. Nu telkens bij bedrijf en financieel erbij gezet. Gaat over zaken 
die speciaal zijn, uitzonderlijk voor dit boekjaar. Voorbeeld de verkoop van een gebruikte 
machine…

40



…
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We hebben al opbrengsten gezien, maar een bedrijf heeft ook kosten: aankoop van 
grondstoffen of producten nodig om te produceren, loon aan de arbeiders…

Hier een categorie diensten en diverse goederen. Hier kan vrij veel onder vallen…
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Elektriciteit, verzekeringen …

Maar ook de loonkost van iedereen die er werkt zonder contract met de onderneming 
 interimarbeid en onderaannemingen, maar ook een manager die onder een 
zelfstandig statuur werkt of een leidinggevende die uit het buitenland gedispatcht wordt. 

Durf dus vragen! …

Sommige werkgevers roepen al snel geheimhouding in: KB 1973 stelt wel dat de dat de 
inlichtingen de werknemers in staat moeten stellen een klaar en duidelijk beeld te 
vormen van de toestand, de evolutie en de vooruitzichten van de onderneming. 
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Ook de lonen zijn een belangrijke kost. 
Jullie hebben recht om dit uitgesplitst te vragen (zie KB), zie uitleg Sven mbt basisinfo! 
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Denk aan vorige webinar over balans: financiële activa
- Deelnemingen of aandelen
- Vorderingen (vb. lening)
Geld dat je daarop verdient. Andere financiële opbrengsten vb. wisselkoers.

Fincanciële kosten: geld dat jij zelf moet betalen aan leningen of verlies geleden 
op aandelen of wisselkoersen…
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Daarnet met de poll al opgezocht  kom je aan het resultaat van het boekjaar. Winst of 
verlies gemaakt.
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Resultatenrekening toont op een eenvoudige manier hoe een bedrijf het doet.
Winst  goed; verlies = slecht.

2 extra elementen in de gaten houden die we al kort hebben bekeken:
- Winst in bedrijfsresultaat, niet alleen financieel resultaat.
- Dalende omzet: minder verkopen of minder geld krijgen voor producten.
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Volgende pagina zien we wat er met het resultaat gebeurt.
In het volledige model is dit hoofdstuk 5.

Bovenaan  te bestemmen winst/ verlies met welk bedrag moet er iets gebeuren.
+ wat is er overgeheveld van vorig jaar?
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- Reserves: (vb. om op termijn materiaal te vervangen).

- Overgedragen winst: Het bedrag wordt minstens bijgehouden tot de volgende 
algemene vergadering, waarna opnieuw beslist kan worden wat ermee moet gebeuren.

Laatste categorie  winst wordt uitgekeerd. Kan aan verschillende personen uitgekeerd 
worden.

- Dividend: …
Superdividend: We spreken van een superdividend, wanneer een bedrijf een dividend 
uitbetaald dat meer is dan de winst die het dat boekjaar zou kunnen verdelen. 
Meestal gaat het hierbij om beursgenoteerde bedrijven die hun aandeelhouders 
tevreden willen houden (en zo de koers op peil houden). Een dergelijke strategie 
getuigt echter vooral van kortetermijndenken en is bijna altijd nefast voor een 
onderneming. 

- Bezoldiging 
- Gratificatie (https://www.bdo.be/nl-be/nieuws/2018/de-winstpremie-%E2%80%93-

een-nieuwe-(para)fiscaal-gunstige-premie-vanaf-
2018!#:~:text=Vanaf%202018%20kunnen%20ondernemingen%20een,naar%20aanlei
ding%20van%20haar%20zomerakkoord.) winstpremie enkel rsz – fiscaal gunstregime 
– moet collectief kan niet individueel – max bedrag 5 keer hoger dan cao 90 – telt niet 

49



mee voor loonnorm (cao 90 fiscaal max = 3.049 euro in 2022)

Nieuw: woord inbreng komt hier ook terug  gevolg nieuw vennootschapsrecht (zonder 
kapitaal) 
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…

50



…
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Economische gezondheid kan je ook zien aan Winst / verlies – maar is natuurlijk geen 
ratio

Een ratio om dit te bekijken is de rentabiliteit.
Met deze ratio kijken we wat de inbreng van de aandeelhouders opbrengt.

We bekijken eerst de rentabiliteit, daarna een kort woordje over cashflow en 
toegevoegde waarde. 
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Aandeelhouders hebben geld geïnvesteerd hoeveel heeft dit opgebracht? 
In percentage elke euro heeft 10% winst opgeleverd of 10 cent. 

Berekening 

Durf vragen vanaf wanneer ze tevreden zijn. Soms is het nooit genoeg en kan men 
daardoor teveel op korte termijn denken!
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Cashflow mag niet negatief worden
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(Formule TW = code 70/76A – code 60 – code 61)

De toegevoegde waarde kan een interessant cijfer zijn, maar we zien dat deze 
ratio vaak beïnvloed wordt door allerlei fiscale maatregelen, waardoor het 
minder nuttig wordt. 

De toegevoegde waarde van het bedrijf kan gedeeld worden door het aantal 
werknemers. Deze vergelijking toont ons de toegevoegde waarde die (gemiddeld) 
door een werknemer wordt geproduceerd.
➜ Dit is de productiviteit 

Nog interessanter is echter om de productiviteit te berekenen door het aantal 
stuks per directe manuur te bekijken (direct staat hier voor de mensen die 
specifiek aan de producten werken – vb. aan de band; niet de bedienden …).

Een stijging van de productiviteit is een positieve evolutie. Deze stelling moet wel
genuanceerd worden, een stijging van de productiviteit is positief indien het 
gemiddeld
aantal werknemers stabiel blijft of stijgt. Een stijging van de productiviteit ten 
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gevolge
van een daling van de werknemers is uiteraard geen positieve evolutie! Let ook op 
in dit verhaal omdat een stijgende productiviteit natuurlijk ook een impact op de 
werkdruk kan hebben.

Toegevoegde waarde moet ook in sleutel 3 basisinfo meegegeven worden!
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Financiële gezondheid gaat over voldoende middelen om de rekeningen te betalen. 

2 ratio’s: liquiditeit en solvabiliteit
Verschil zit voornamelijk op korte en lange termijn. 
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Definitie … 

Interpretatie: 
Berekening niet uitleggen, maar weet dat cijfer boven de 1 moet uitkomen.

Let op!
Balans = momentopname. Vb. Kan zijn dat er net een verkoop gebeurt begin januari en 
dat het probleem is opgelost…
Of omgekeerd: dat het er goed uitziet, maar men toch kort erna in de problemen kan 
belanden. 
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Solvabiliteit: langere termijn  schulden afbetalen.
Men kijkt naar hoeveel geld men zelf heeft en hoeveel schulden men al heeft gemaakt.

 Aandeel van eigen vermogen op totaal van de passiva.

Grens 20 is wat arbitrair – 25 à 30

Dit cijfer bepaalt vooral als men nieuwe leningen kan aangaan. Als alles gefinancierd 
wordt door leningen, gaat de bank weigerachtig staan om nog extra geld uit te lenen. 
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Zijn we beland bij een laatste belangrijk onderdeel van de jaarrekening en het stuk dat 
waarschijnlijk weinig geheimen kent: de sociale balans.

Gaat over wie in jullie team zit: jullie collega’s  het personeel.
Heel snel herbekijken wat hier in staat. 
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Sectie VOL (volledig model) 10
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Staat van tewerkgestelde personen kan je zelf mee aan de slag gaan.

Ook bij de opleidingen kijken hoeveel opleiding een werknemer gemiddeld krijgt.  
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We gaan even kort in pauze en komen straks terug voor de Q&A om antwoorden te 
verduidelijken die zijn gesteld aan de mensen in de back office. 
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