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Budget bijhouden

Inkomsten

Loon

- Uitgaven

Huur

Elektriciteit

Eten

Hobby

…

= Spaargeld
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Resultatenrekening

= Bedrijfsresultaat

Bedrijfsopbrengsten

- Bedrijfskosten

Financiële opbrengsten

- Financiële kosten

Winst / verlies voor belastingen

( = Financieel resultaat

- Belastingen

= Winst / verlies
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Bedrijfsopbrengsten

• Omzet
= Totaalbedrag van verkoop
= prijs x verkochte hoeveelheid 

Durf vragen!

• 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?

• 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?

• 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?

• Cashflow

• Toegevoegde waarde

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. 

• Berekening?

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑒𝑖𝑡 𝑒𝑖𝑔𝑒𝑛 𝑣𝑒𝑟𝑚𝑜𝑔𝑒𝑛 =
 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑒𝑖𝑡 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑎𝑙 𝑣𝑒𝑟𝑚𝑜𝑔𝑒𝑛 =
 

• Durf vragen!

• Met welk percentage zijn de aandeelhouders tevreden?
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Economische gezondheid

• Rentabiliteit
• Wat brengt de inbreng van de aandeelhouders op?

• Cashflow
• Veel definities en verwarring
• Hoeveel winst daadwerkelijk 

• Zonder afschrijvingen, voorzieningen en waardeverminderingen

• Toegevoegde waarde

Toegevoegde waarde

• Wat?
• Verschil tussen de verkoopwaarde van de afgewerkte goederen en de kostprijs van 

de ingekochte goederen en diensten. 
• De waarde die de arbeiders creëren. 

• Berekening?

Toegevoegde waarde  =
Bedrijfsopbrengsten − handelsgoederen, grond− en hulpstoffen − diensten en diverse goederen

• Hoe begrijpen?
• Vergelijk voorbije jaren

• Stijging = positief
• MAAR: let op met dit cijfer! (invloed fiscale maatregelen)

• Vergelijk met gelijkaardige bedrijven

• Bereken de productiviteit!

• Best: aantal stuks per directe manuren. 
• Stijging = positief
• Let op: daling personeel
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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…

• Berekening?

Li𝑞𝑢𝑖𝑑𝑖𝑡𝑒𝑖𝑡 =
𝐺𝑒𝑙𝑑 𝑑𝑎𝑡 𝑜𝑝 𝑘𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑗𝑛 𝑡𝑒𝑟 𝑏𝑒𝑠𝑐ℎ𝑖𝑘𝑘𝑖𝑛𝑔 𝑖𝑠

𝑆𝑐ℎ𝑢𝑙𝑑𝑒𝑛 𝑑𝑖𝑒 𝑜𝑝 𝑘𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑗𝑛 𝑚𝑜𝑒𝑡𝑒𝑛 𝑏𝑒𝑡𝑎𝑎𝑙𝑑 𝑤𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛

• Wat wil dit zeggen?
• ≥ 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

• Berekening?

𝑆𝑜𝑙𝑣𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑒𝑖𝑡 =
𝐸𝑖𝑔𝑒𝑛 𝑣𝑒𝑟𝑚𝑜𝑔𝑒𝑛

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑎
 ∗ 100

• Wat wil dit zeggen?
• > 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. 

durf 
denken, 
spreken 

en handelen

Consolidatie: wat?

• Wat?
• Resultaten van moeder-

en dochtervennootschappen 
bij elkaar voegen
 één resultatenrekening en één balans

• Wie?
• Alle bedrijven waarin de moedervennootschap meer 

dan de helft van de aandelen bezit – rechtstreeks of 
onrechtstreeks

• Alle bedrijven die door de moedervennootschap 
worden gecontroleerd
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Consolidatie

MOEDER DOCHTER GROEP=+

Optelsom

Moeder Dochter Consolidatie

Omzet 100 20 120

Winst 10 2 12

Balans 30 3 33
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Maar…

• MOEDER levert (ondersteunende) diensten aan DOCHTER

• DOCHTER leent geld aan MOEDER

• Bovendien verkoopt MOEDER zijn producten via DOCHTER in 
het land van de DOCHTER

 Al die INTERNE TRANSACTIES moeten bij consolidatie 
weggenomen of geëlimineerd worden

Belgische vs internationale 
consolidatie
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Werkgever Consolidatieplicht ? Groep boekhouding
A.J.K. NV JA, maar geen 

publicatie
Flinto Belgisch

AFFILIPS N.V. JA ROBA HOLDING Nederland
ALIPLAST NV JA Corialis Group Ltd UK
ARCELOR STEEL BELGIUM , SITE GENK JA ArcelorMittal IFRS
BARCO NV JA Barco IFRS
BOMBARDIER TRANSPORTATION BELGIUM JA Alstom IFRS
COMMSCOPE CONNECTIVITY BELGIUM BVBA JA Comsscope US GAAP
DAIKIN EUROPE NV JA Daikin Inc. J GAAP
DANA BELGIUM JA Dana US GAAP
DURACELL BATTERIES BVBA JA Berkshire Hathaway US GAAP
FEDERAL MOGUL MOTORPARTS JA Tenneco US GAAP
FULLWOOD PACKO NV NEE
HONDA MOTOR EUROPE LOGISTICS NV JA Honda J GAAP
JAEGERSON NV JA, maar geen 

publicatie
Patrimonium Toka Belgisch

M.C SYNCRO NV JA MC Project BV Nederland
MEDREPAIR NV JA Medlog Belgisch
MOBIS PARTS EUROPE NV JA Hyundai Mobis
PACKO DIKSMUIDE NV (OLD) JA Koninklijke Reesink N.V. Nederland

PROTEC NV - PROFALU NV JA Pro Groep Nederland
PULLMAFLEX BENELUX NV JA L&P Swiss Holding Zwitserland
REYNAERS ALUMINIUM NV JA Reynaers Aluminium Belgisch
ROCKWOOL BVBA JA Rockwool International 

A/S
IFRS

TERUMO EUROPE N.V. JA Terumo J GAAP
THORNTON BANK MAINTENANCE SERVICES JA C-Power Holdco Belgisch
TIMMERS CRANES & STEELWORKS JA, maar geen 

publicatie
E.M.A.C.S Belgisch

VAN DE WIELE MICHEL NV JA Vandewiele nv Belgisch
VCST STC JA Sigma Invest SARL IFRS
VOESTALPINE SADEF NV JA Voestalpine IFRS
(*) E n  S u is se , le s o b lig a tio n s d e  p u b lic a t io n  s o n t e xtrê m e m e n t lim ité e s .  S e u ls  le s  é ta ts  f in a n c ie rs  in d iv id u e ls  e t c o n s o lid é s  d e s  so c ié té s  c o té e s d o iv e n t  ê t re  

p u b lié s . C e p e n d a n t, le s  e n tre p rise s d o iv e n t c o m m u n iq u e r le u rs  c o m p te s  a n n u e ls  à  to u te  p e rso n n e  q u i fa it  v a lo ir u n  in te rê t  d ig n e  d e  p ro te c t io n .

Consolidatie

• Moet Packo Inox wel/geen geconsolideerde jaarrekening 
neerleggen?
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IFRS / US GAAP

• IFRS
• International Financial Reporting Standard

• Internationale boekhoudnormen 
• Elke Europese beursgenoteerde onderneming moet zijn groepscijfer 

presenteren conform de IFRS-normen (light).

• US GAAP
• US General Accepted Accounting Principles

• Amerikaanse boekhoudnormen
• Elke US beursgenoteerde onderneming moet zijn groepscijfer presenteren 

conform de US GAAP.

IFRS / US GAAP

• IFRS en US GAAP behoren tot Angelsaksische 
boekhoudnormen en CONVERGEREN
We behandelen ze dus samen

• IFRS/US GAAP waarderen aan de reële, huidige waarde. 
• De Belgische boekhoudnormen waarderen aan historische 

waarde (aankoopprijs).
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IFRS / US GAAP

• Groepscijfers  gezondheid van de groep

• solvabiliteit
• winstgevendheid
• cashflow

• Bij beursgenoteerde ondernemingen  gearing i.p.v. solvabiliteit
• De gearing geeft de verhouding van het eigen vermogen op het vreemd 

vermogen.

IFRS / US GAAP

• IFRS/US GAAP geeft de strategie van de groep en de 
(financiële doelstellingen):

• “VW will accelerate electric vehicle shift”, Automotive News 
Europe 05/03/2021

• “We also focused on expanding our global presence in Europe, 
India, and China” James K. Kamsickas CEO Dana

 In het management report
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IFRS / US GAAP

• In IFRS/US GAAP (maar ook in het Japans systeem) worden 
de resultaten verfijnd per afdeling

• Vergelijk je resultaat met je afdeling
• SADEF in Lichtervelde presteert doorgaans beter dan de 

business unit Proliform van de Voestalpine Groep
• Het resultaat van Umicore Hoboken ligt dubbel zo hoog als het 

gemiddelde van de Groep

vorm
ing

360°

Sociale balans
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Sociale balans

• Paritaire comités

• Staat van de tewerkgestelde personen
• Tijdens het boekjaar 
• Op de afsluitingsdatum

• Uitzendkrachten
• Vorig boekjaar: toelichting VOL 6.10

• Personeelsverloop
• Ingetreden / uitgetreden

• Opleiding

Durf denken, spreken en 
handelen!
• Durf rekenen:

• Aantal uren per werknemer
• Loonkost per werknemer
• Uurloonkost
• Hoeveel opleiding krijgt een werknemer gemiddeld?

• Doelstelling: 5 dagen per voltijdse werknemer
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Durf denken, spreken en 
handelen!
• Durf vragen:

• Toekomstverwachting tewerkstelling

• Gelijke kansenbeleid
• In welke functies zitten de vrouwen?
• Is voor vrouwen en mannen hetzelfde beleid voor deeltijds werk? 

• Uitgetreden werknemers
• Wat is de ‘andere reden’ van uitdiensttreding?
• Waren jullie op de hoogte van de afdankingen? 

• Opleidingen
• Opleidingsplan voor formele opleidingen?
• Lijst van de gegeven opleidingen?
• Verdeling opleidingen over werknemers

Vb. Krijgen sommige werknemers meerdere opleidingen en andere geen?

durf 
denken, 
spreken 

en handelen

Corona en EFI

• Zelfde aanpak als in normale tijden
• Extra aandacht voor een aantal zaken
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Corona en EFI

• Bevoorradingsproblemen door corona
Vb. producten die niet geleverd konden worden vanuit China
 Invloed op productie en klanten

• Investeringen
Problemen met leveringen machines of onderdelen ivm
corona

• Evolutie RSZ/fiscale schulden
Betalingsmoeilijkheden
• Als deze niet betaald worden, zie je stijging  knipperlicht.
• Welke uitstel van betalingen hebben ze gehad?
• Soms vermelding in bijlage

• Overige risico’s en kosten

• Impact op afschrijvingen en waardeverminderingen

Corona en EFI

• Impact op andere niet-recurrente bedrijfs- en financiële 
kosten

• Impact corona op omzet

• Gebruik gemaakt van tijdelijke werkloosheid
• Gevolgen op lange termijn voor tewerkstelling?

• Steunmaatregelen 
• Van welke steunmaatregelen heeft het bedrijf gebruik gemaakt?

(zie ook overheidshulp basisinformatie)
• Hoe ziet het bedrijf de toekomst tegemoet als de 

steunmaatregelen wegvallen?

• Toekomstverwachtingen
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