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Budget bijhouden
Inkomsten

Loon
- Uitgaven

Huur
Elektriciteit
Eten
Hobby
…
= Spaargeld

Resultatenrekening
Bedrijfsopbrengsten
- Bedrijfskosten
= Bedrijfsresultaat
Financiële opbrengsten
- Financiële kosten
( = Financieel resultaat
Winst / verlies voor belastingen
- Belastingen
= Winst / verlies
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Bedrijfsopbrengsten

• Omzet
= Totaalbedrag van verkoop
= prijs x verkochte hoeveelheid

Durf vragen!
• Omzet
• Welke impact heeft corona gehad op de omzet?
• Hoe zit het met de omzet van het lopende boekjaar?
• Wat zijn de toekomstverwachtingen?
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Bedrijfsopbrengsten

• Andere bedrijfsopbrengsten
• O.a. subsidies en RSZ-verminderingen

Durf vragen!
• Andere bedrijfsopbrengsten
• Wat zijn de andere bedrijfsopbrengsten?
• Welke subsidies ontvangen?
• Hoeveel geld?
• Voorwaarden?
• Waarvoor worden ze gebruikt?

• Waar staan subsidies in de jaarrekening?
• Welke steunmaatregelen voor corona?

• TIP: kijk ook eens naar de basisinformatie 9 (overheidshulp)
en het Trillium!
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Bedrijfskosten

Diensten en diverse goederen
= Onkosten m.b.t. normale bedrijfsactiviteit
• Vb. elektriciteit, verzekeringen, reclame, bureaumateriaal, zelfstandig
kaderpersoneel (!), enz.
• MAAR OOK onderaanneming en interim-arbeid

• Durf vragen!
• Compleet overzicht
• Wat zijn de belangrijkste posten?
• Voor welke opdrachten zijn er onderaannemingen?
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Bedrijfskosten

Financiële opbrengsten en
kosten
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Resultaat

Knipperlicht
• Verlies
• Enkel winst uit financieel resultaat
• Kern van onderneming moet productie en verkoop zijn

• Dalende omzet
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Wat gebeurt er met het
resultaat?

Wat gebeurt er met het
resultaat?
De winst kan verdeeld
worden in:

• Reserves
• De winst blijft in het bedrijf en
wordt opzij gelegd als appeltje
voor de dorst.

• Overgedragen winst

• De winst blijft in het bedrijf, maar
krijgt nog geen specifieke functie.

• Dividend
• Een deel van de winst wordt uit het
bedrijf gehaald en uitgekeerd aan
de aandeelhouders.

• Bezoldiging of tantièmes
• Een deel van de winst wordt uit het
bedrijf gehaald en uitgekeerd aan
de bestuurders.

• Gratificatie

• Een deel van de winst wordt uit het
bedrijf gehaald en uitgekeerd aan
het personeel.
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Is mijn bedrijf gezond?
• Economisch
• Gaan de zaken goed?
• Zijn de activiteiten winstgevend?

• Financieel
• Heeft de onderneming voldoende middelen om haar
activiteiten te financieren en verder te zetten?
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• We gebruiken hiervoor ratio’s:
• de verhoudingen tussen verschillende rubrieken van de balans
en resultatenrekening meestal in de vorm van een breuk

Opgelet
• Niet zozeer het berekenen van de ratio is van belang, maar
wel de interpretatie, de context:
• Als delegee beschik je niet altijd over de achtergrond om een cijfer als de ratio
correct te interpreteren. Je moet om die context vragen of ernaar op zoek gaan.

• Ratio’s moeten voorzichtig geïnterpreteerd worden:
• Te veel verschillende factoren hebben een invloed zodat men niet zomaar kan
zeggen dat een ratio goed of slecht is als hij een bepaalde waarde niet bereikt
of overschrijdt.
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Economische gezondheid
• Rentabiliteit
• Wat brengt de inbreng van de aandeelhouders op?

Rentabiliteit
• Wat?
• Welk resultaat is er bekomen van het geïnvesteerde vermogen?
• Vb. Een rentabiliteit van 10% wil zeggen dat elke euro van een aandeelhouder 0,1
euro winst oplevert.

• Durf vragen!
• Met welk percentage zijn de aandeelhouders tevreden?
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Financiële gezondheid
• Liquiditeit
• Solvabiliteit

Liquiditeit
• Wat?
• Heeft de onderneming voldoende geld om op korte termijn te
betalen wat ze moet betalen?
• Vb. lonen, facturen van leveranciers, regelmatig terugkerende rekeningen…

• Interpretatie
• ≥1
• Goed zo! De onderneming heeft op korte termijn voldoende geld.

• <1
• Opletten! De schulden op korte termijn zijn groter dan het beschikbare geld.
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Solvabiliteit
• Wat?
• Kan de onderneming haar financiële verplichtingen nakomen?
• Aflossing schulden en interestbetaling
• We kijken hiervoor naar hoeveel eigen vermogen de onderneming heeft.

• Interpretatie
• > 20%
• Goed zo! Meer dan 20% van de investeringen is betaald met eigen middelen.

• < 20%
• Opletten! Minder dan 20% van de investeringen is betaald met eigen middelen.
Banken zullen dit bedrijf niet graag nog een lening geven.

Mijn bedrijf maakt deel
uit van een groep
• Geconsolideerde jaarrekening

• Resultaten van moederen dochtervennootschappen
bij elkaar voegen
 één resultatenrekening en één balans

• Wie moet dit opmaken?

• Elk vennootschap dat controle heeft over één of
meerdere dochterbedrijven
• Meer dan helft aandelen

• Vrijstelling kleine groepen
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• Jaaromzet < € 29,2 Mio (excl. btw)
• Balanstotaal < € 14,6 Mio
• Gemiddeld < 250 personeelsleden

• Je hebt ook recht op deze gegevens!
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vorm Sociale balans
ing
360°

Sociale balans
• Paritaire comités
• Staat van de tewerkgestelde personen
• Tijdens het boekjaar
• Op de afsluitingsdatum

• Uitzendkrachten
• Personeelsverloop
• Opleiding
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Staat van de tewerkgestelde
personen

VTE?
• Aantal werknemers
• Voltijds (2):
• Anita, Liesje

• Deeltijds (3):
• Frederik (4/5), Linda en Guido (1/2)

 5 werknemers
• VTE
• = VolTijds Equivalent

 3,8 VTE
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Staat van de tewerkgestelde
personen

Durf denken, spreken en
handelen!
• Durf rekenen:
• Aantal uren per werknemer
• Loonkost per werknemer
• Uurloonkost

• Durf vragen:
• Toekomstverwachting tewerkstelling
• Gelijke kansenbeleid:
•
•
•
•

Krijgen vrouwen evenveel kansen als mannen?
In welke functies zitten de vrouwen?
Is voor vrouwen en mannen hetzelfde beleid voor deeltijds werk?
…
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Sociale balans
• Staat van de tewerkgestelde personen
• Uitzendkrachten
• Aantal, uren en kost
• Vorig boekjaar: toelichting VOL 6.10

• Personeelsverloop
• Ingetreden / uitgetreden
• Reden uitgetreden
• Wat is de ‘andere reden’ van uitdiensttreding?
• Waren jullie op de hoogte van de afdankingen?

• Opleiding
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Opleiding
• Formele opleiding
• Cursussen georganiseerd door een opleidingsinstelling, meestal
gevolgd buiten de werkplek
• Je krijgt hiervoor een attest of inschrijvingsformulier

• Minder formele en informele opleiding
• Meer informeel georganiseerde opleidingen over de
vaardigheden die men op de werkvloer nodig heeft
• Vb. training on the job, peterschapsbegeleiding, …

• Initiële opleiding
• Opleidingen (van minstens 6 maanden) om een diploma of
certificaat te behalen
• Vb. alternerend leren, IBO
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Durf denken, spreken en
handelen!
• Durf rekenen:
• Hoeveel opleiding krijgt een werknemer gemiddeld?
• Doelstelling: 5 dagen per voltijdse werknemer

• Durf vragen:
• Opleidingsplan voor formele opleidingen?
• Lijst van de gegeven opleidingen?
• Verdeling opleidingen over werknemers
• Vb. Krijgen sommige werknemers meerdere opleidingen en andere geen?
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