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Jaarrekening

vorming
360°

Wat is de jaarrekening?
• Onderdelen:
•
•
•
•

Balans
Resultatenrekening
Toelichting
Sociale balans

• Terugvinden op nbb.be
•  Balanscentrale  Raadplegen
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CPBW?
• Net als in de ondernemingsraad:
Inzage in de jaarrekening zoals ze zal worden ingediend bij
de nationale bank

Niet vergeten:
de eerste pagina’s
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Niet vergeten:
de eerste pagina’s

Structuur balans en
resultatenrekening
Ondernemingsnummer

Paginanummer
Meer uitleg
terug te
vinden in de
toelichting
Elke post
heeft een
eigen code
(= in heel
België)

Cijfers van dit
boekjaar

Cijfers van vorig
boekjaar
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vorm Balans
ing
360°

Balans
Wat bezit de onderneming?
Hoe wordt het geld gebruikt?

Vanwaar komt het geld?

Activa

Passiva

Oprichtingskosten

Eigen vermogen
 Kapitaal
 Uitgiftepremies
 Herwaarderingsmeerwaarden
 Reserves
 Overgedragen winst (verlies)
 Kapitaalsubsidies
 Voorschot aan de vennoten op de
verdeling van het netto-actief

Vaste activa
 Immateriële vaste activa
 Materiële vaste activa
 Financiële vaste activa
Vlottende activa
 Vorderingen op meer dan één jaar
 Voorraden en bestellingen in
uitvoering
 Vorderingen op ten hoogste één jaar
 Geldbeleggingen
 Liquide middelen
 Overlopende rekeningen

Voorzieningen en uitgestelde
belastingen
 Voorzieningen voor risico’s en kosten
 Uitgestelde belastingen
Schulden
 Schulden op meer dan één jaar
 Schulden op ten hoogste één jaar
 Overlopende rekeningen
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Activa: Wat bezit de
onderneming?
Vaste activa
 Immateriële vaste activa
 Materiële vaste activa
 Financiële vaste activa

Vlottende activa
 Vorderingen op meer dan één
jaar
 Voorraden en bestellingen in
uitvoering
 Vorderingen op ten hoogste één
jaar
 Geldbeleggingen
 Liquide middelen
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• Heel vast

• Heel vlottend

Wat bezit mijn gezin?

Activa

Oprichtingskosten
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Wat bezit mijn gezin?
Activa
Oprichtingskosten
Vaste activa

 Immateriële vaste activa

Immateriële vaste activa
• Immaterieel = weinig tastbaar
• Kosten onderzoek en ontwikkeling
• Licenties en merken
• Goodwill
= Meerprijs bij overname

• Vooruitbetalingen

6

29/03/2021

Wat bezit mijn gezin?
Activa
Oprichtingskosten
Vaste activa
 Immateriële vaste activa

 Materiële vaste activa

Materiële vaste activa
Activa
Oprichtingskosten
Vaste activa
 Immateriële vaste activa

 Materiële vaste activa
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Durf vragen!
• Investeringen
• Welke investeringen zijn er dit boekjaar gebeurd?
• Welke investeringen zijn er gepland in de toekomst?

• TIP: kijk ook eens na wat je hierover terugvindt in de
basisinformatie en het jaarverslag aan de aandeelhouders!

Wat zijn financiële activa?
Activa
Oprichtingskosten
Vaste activa
 Immateriële vaste activa
 Materiële vaste activa
 Financiële vaste activa

• Geldproducten
• Deelnemingen of aandelen
Deelneming =

groot deel van aandelen bezitten
(vermoeden bij 10%)
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Wat zijn financiële activa?
• Geldproducten
• Deelnemingen of aandelen
• Vorderingen
= bedragen die je nog tegoed hebt
vb. lening
vb. goederen al geleverd, maar klant nog niet betaald

Wanneer zijn financiële
activa vast?
• Er is een link met de onderneming :
• Verbonden onderneming
vb. dochteronderneming of consortium

• Dochteronderneming = verticale structuur
= horizontale structuur met toch
• Consortium
centrale leiding
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Wanneer zijn financiële
activa vast?
• Er is een link is met de onderneming :
• Verbonden onderneming
vb. dochteronderneming of consortium

• Onderneming met deelnemingsverhouding
= bepaald deel van aandelen van een ander bedrijf bezitten

Financiële vaste activa
• Aandelen en vorderingen in bedrijven waarmee men een
duurzame band onderhoudt
• Aandelen worden dus niet gekocht om opnieuw te verkopen (als
geldbelegging)
• Ook ontleningen aan dochterondernemingen
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Wat bezit mijn gezin?
Activa
Oprichtingskosten
Vaste activa
 Immateriële vaste activa
 Materiële vaste activa
 Financiële vaste activa
Vlottende activa

 Vorderingen op meer dan één jaar


Voorraden en bestellingen in uitvoering

 Vorderingen op ten hoogste één jaar

Vorderingen
• Bedragen die je nog tegoed hebt
• Onderscheid op basis van tijdsduur:
wanneer wordt het geld terugbetaald?
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Vorderingen
• Bedragen die je nog tegoed hebt
• Onderscheid op basis van wie je geld tegoed hebt:
• Handelsvorderingen = geld tegoed van klanten
In ruil voor geleverde goederen/diensten  factuur

• Overige vorderingen = geld tegoed van andere
actoren (voorbeeld overheid)
Er is hier geen sprake van een factuur!

•
•
•
•

Terug te vorderen BTW
Teruggave belastingen
Te ontvangen subsidies en verzekeringspremies
Geld dat uitgeleend werd vb. aan een bestuurder

Durf vragen!
• Handelsvorderingen
• Hoe komt het dat de handelsvorderingen gestegen zijn?
• Hoe lang moet de onderneming gemiddeld wachten voor de
klanten hun facturen betalen?
• Kan dit sneller? En is er een plan om dit ze in de toekomst sneller
te laten betalen?
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Wat bezit mijn gezin?

Activa
Oprichtingskosten
Vaste activa
 Immateriële vaste activa
 Materiële vaste activa
 Financiële vaste activa
Vlottende activa
 Vorderingen op meer dan één jaar

 Voorraden en bestellingen in
uitvoering


Vorderingen op ten hoogste één jaar

Voorraden en bestellingen in
uitvoering

• Handelsgoederen
= goederen ingekocht om zonder bewerking / na lichte bewerking te verkopen
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Wat bezit mijn gezin?
Activa
Oprichtingskosten
Vaste activa
 Immateriële vaste activa
 Materiële vaste activa
 Financiële vaste activa
Vlottende activa
 Vorderingen op meer dan één jaar
 Voorraden en bestellingen in uitvoering
 Vorderingen op ten hoogste één jaar
 Geldbeleggingen

Wat bezit mijn gezin?
Activa
Oprichtingskosten
Vaste activa
 Immateriële vaste activa
 Materiële vaste activa
 Financiële vaste activa
Vlottende activa
 Vorderingen op meer dan één jaar
 Voorraden en bestellingen in uitvoering
 Vorderingen op ten hoogste één jaar
 Geldbeleggingen

 Liquide middelen
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Wat bezit mijn gezin?
Activa
Oprichtingskosten
Vaste activa
 Immateriële vaste activa
 Materiële vaste activa
 Financiële vaste activa
Vlottende activa
 Vorderingen op meer dan één jaar
 Voorraden en bestellingen in uitvoering
 Vorderingen op ten hoogste één jaar
 Geldbeleggingen
 Liquide middelen

 Overlopende rekeningen

Overlopende rekeningen
• Kosten of opbrengsten die je dit jaar al hebt, maar die
eigenlijk met het volgende boekjaar te maken hebben.
• Vb. Onderneming betaalt huur om de 3 maanden.
Op 1 december wordt huur betaald voor december, januari en februari.
Twee derde van de betaalde huur komt bij het afsluiten van het boekjaar op
de rubriek ‘overlopende rekeningen’ terecht.
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Balans
Wat bezit de onderneming?
Hoe wordt het geld gebruikt?

Vanwaar komt het geld?

Activa

Passiva

Oprichtingskosten

Eigen vermogen
 Kapitaal
 Uitgiftepremies
 Herwaarderingsmeerwaarden
 Reserves
 Overgedragen winst (verlies)
 Kapitaalsubsidies
 Voorschot aan de vennoten op de
verdeling van het netto-actief

Vaste activa
 Immateriële vaste activa
 Materiële vaste activa
 Financiële vaste activa
Vlottende activa
 Vorderingen op meer dan één jaar
 Voorraden en bestellingen in
uitvoering
 Vorderingen op ten hoogste één jaar
 Geldbeleggingen
 Liquide middelen
 Overlopende rekeningen

Voorzieningen en uitgestelde
belastingen
 Voorzieningen voor risico’s en kosten
 Uitgestelde belastingen
Schulden
 Schulden op meer dan één jaar
 Schulden op ten hoogste één jaar
 Overlopende rekeningen

Passiva: Vanwaar komt
het geld?
Passiva
Eigen vermogen
 Kapitaal
 Uitgiftepremies
 Herwaarderingsmeerwaarden
 Reserves
 Overgedragen winst (verlies)
 Kapitaalsubsidies
 Voorschot aan de vennoten op de
verdeling van het netto-actief
Voorzieningen en uitgestelde
belastingen
 Voorzieningen voor risico’s en kosten
 Uitgestelde belastingen

durf
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Schulden
 Schulden op meer dan één jaar
 Schulden op ten hoogste één jaar
 Overlopende rekeningen
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Passiva: Vanwaar komt het
geld?
• 2 grote categorieën
• Eigen geld
• Schulden

Vanwaar komt het
geld van mijn gezin?
Passiva

Eigen vermogen








Kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves
Overgedragen winst (verlies)
Kapitaalsubsidies
Voorschot aan de vennoten op de
verdeling van het netto-actief
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Eigen vermogen
• = interne financiering van de onderneming
• Middelen
• meestal geld
• kan ook in natura vb. gebouw

• van eigenaars
• van aandeelhouders
• verdiend door activiteiten van de onderneming

Eigen vermogen
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Kapitaal
• Middelen om bedrijf op te starten
 Blijft meestal gelijk
• Uitzondering: kapitaalsverhoging
= Aandeelhouders brengen vers geld in

Reserves
• Deel van gecreëerde meerwaarde wordt opzij gezet voor
onvoorziene omstandigheden
• Vb. brand
• Noodzakelijke investeringen

• Wettelijke reserves =
5% van de winst tot de reserve = 10% van geplaatste kapitaal
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Overgedragen winst/verlies
• Overgedragen winst
= (deel van) winst die nog niet is uitgekeerd of bij de reserves is
gevoegd

• Overgedragen verlies
= verlies dat nog niet aangezuiverd kon worden door de winst,
heffing op reserves of het kapitaal
Wordt afgetrokken van de winst op het volgend boekjaar of toegevoegd aan het
verlies van het betroffen boekjaar.

Voorzieningen en
uitgestelde belastingen
• Kan een knipperlicht zijn als
dit stijgt!
• Zeker overige risico’s en
kosten!

• Durf vragen!
• Waarom zijn de voorzieningen
voor risico’s en kosten
toegenomen?

Passiva
Eigen vermogen
 Kapitaal
 Uitgiftepremies
 Herwaarderingsmeerwaarden
 Reserves
 Overgedragen winst (verlies)
 Kapitaalsubsidies
 Voorschot aan de vennoten op de
verdeling van het netto-actief

Voorzieningen en uitgestelde
belastingen



Voorzieningen voor risico’s en kosten
Uitgestelde belastingen
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Vanwaar komt het
geld van mijn gezin?
Passiva
Eigen vermogen
 Kapitaal
 Uitgiftepremies
 Herwaarderingsmeerwaarden
 Reserves
 Overgedragen winst (verlies)
 Kapitaalsubsidies
 Voorschot aan de vennoten op de
verdeling van het netto-actief
Voorzieningen en uitgestelde
belastingen
 Voorzieningen voor risico’s en kosten
 Uitgestelde belastingen

Schulden




Schulden op meer dan één jaar
Schulden op ten hoogste één jaar
Overlopende rekeningen

Schulden
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