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� Praktische Gids voor de analyse van de jaarrekening

�.	INLEIDING

Elk jaar worden de ACLVB-afgevaardigden van de ondernemingsraad voorzien van de 
nodige financiële informatie over hun bedrijf. Deze informatie vertaalt zich in de wet-
telijk verplichte publicatie van de jaarrekening. De financiële analyse van die informa-
tie laat de werknemer toe de financiële toestand van de onderneming door te lichten 
op grond van historische gegevens en mogelijk ook inzicht krijgen in de toekomstige 
evolutie.

Zoals zovele technieken is de boekhoudingtechniek door de jaren heen geperfectio-
neerd. 
Van de gewone kosten - uitgavenstaat die de landheer in de 16de eeuw maakte, is de 
jaarrekening vandaag uitgegroeid tot een “bijna” betrouwbaar en volledig beeld van de 
onderneming. De verfijning van de techniek heeft tot gevolg gehad dat de boekhou-
ding vaak slechts voorbehouden is voor specialisten.

Accountants en bedrijfsrevisoren hebben een eigen taal ontwikkeld waarin ze met 
elkaar communiceren. Het ontvangen van een jaarrekening is dan ook voor vele van 
onze afgevaardigden hetzelfde als het ontvangen van een tekst in Egyptische hiëro-
gliefen.

De bedoeling van deze handleiding is een beter inzicht te verkrijgen in de financiële 
informatie. Om dit te verwezenlijken overlopen we eerst de verschillende rekeningen 
die voorkomen in de boekhouding. Vervolgens geven we een summiere uitleg over de 
boekhoudtechniek. Het is niet de bedoeling boekhouders op te leiden, maar een basis-
kennis van de gebruikte techniek lijkt ons onontbeerlijk. In een vierde afdeling behan-
delen we de jaarrekening in al haar facetten. Eens de begrippen balans en resultaten-
rekening duidelijk zijn, kunnen we de jaarrekening gebruiken als basis voor verdere 
informatie, via de verschillende mogelijke analysemethoden. Wanneer afgevaardigden 
van de financiële directie of van de bedrijfsrevisor begrippen als liquiditeit, toegevoeg-
de waarde, enz. te horen krijgen is het van belang dat ze weten wat hiermee bedoeld 
wordt. De betekenis alleen is niet het belangrijkste, maar ook de eventuele gevolgen 
voor het bedrijf wanneer sommige van de ratio’s niet de gewenste cijfers bereiken. 
In een vijfde hoofdstuk bekijken we kort de onderneming in moeilijkheden. Ook de 
functie van de bedrijfsrevisor wordt belicht.
Tenslotte belichten we ter nuancering een aantal problemen voor de financiële ana-
lyse.

De uiteindelijke doelstelling van deze handleiding is een communicatiekader te creëren 
waarin men meningen en visies kan uitwisselen op de jaarlijkse speciale onderne-
mingsraad en de voorafgaande besprekingen die nog door de studiedienst kunnen 
worden ondersteund. Het is trouwens vanzelfsprekend dat men de vragen die even-
tueel opgesteld worden, zelf zeer goed begrijpt en dat men zich niet tevredenstelt met 
een niet afdoend antwoord.
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�.	HET	REKENINGENSTELSEL

2.1.	 De	indeling	van	het	rekeningenstelsel

Het algemeen rekeningenstelsel is ingedeeld in 10 klassen.
De rekeningen van klasse 1 tot en met 5 zijn balansrekeningen, dit betekent dat we de 
saldi van deze rekeningen terugvinden op de balans.

De rekeningen van klasse 6 en 7 zijn resultatenrekeningen.
Wij vinden deze saldi dan ook terug op de resultatenrekening.
Klasse 8 en 9 zijn vrij.
Klasse 0 groepeert de rechten en verplichtingen die niet in de balans opgenomen zijn.

2.2.	 Studie	van	de	rekeningen

Klasse	I

Eigen vermogen, voorzieningen en uitgestelde belastingen en schulden op meer dan 
één jaar.

Men vindt er 3 soorten elementen:

Rekeningen van het eigen vermogen:

•	 10.	 Kapitaal
•	 11.	 Uitgiftepremies
•	 12.	 Herwaarderingsmeerwaarden
•	 13.	 Reserves
•	 14.	 Overgedragen	winst	of	verlies
•	 15.	 Kapitaalsubsidies.

Het totaal van deze saldi vertegenwoordigt het netto-actief van de onderneming.

Voorzieningen en uitgestelde belastingen (rek.	16).

Schulden op meer dan één jaar (rek.	17).

10. Kapitaal :

 Geïnvesteerde gelden.

11. Uitgiftepremies:

 Verschil tussen nominale waarde van de deelbewijzen en de prijs van de uitgifte.

12. Herwaarderingsmeerwaarde:

 Het verschil (meerwaarde) tussen de werkelijke aanschaffingswaarde en de 
geboekte aanschaffingswaarde in de rekeningen van het activa.

13.	 Reserves:

	 Niet verdeelde winsten, toegewezen door de Algemene Vergadering aan de reserves.

•
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14. Overgedragen	winst	of	overgedragen	verlies:

 Niet verdeelde en niet toegewezen resultaten.

15. Kapitaalsubsidies:

 Ontvangen steun van de overheid andere dan interesttussenkomsten.

16. Voorzieningen	en	uitgestelde	belastingen:

 Deze rekeningen hebben tot doel de verliezen en kosten te dekken die reeds 
gekend zijn voor wat hun natuur betreft, maar waarvan het bedrag nog niet gekend 
is op het ogenblik van de balans.

	 160	 Voorzieningen	voor	pensioenen	en	 soortgelijke	 verplichtingen:	deze	 voorzieningen	
worden	aangelegd	om	de	verplichtingen	die	de	onderneming	heeft	 inzake	rust-	en	
overlevingspensioenen,	 brugpensioenen	 en	 gelijkaardige	 verplichtingen	 tegenover	
haar	personeel	na	te	leven.

	 161	 Voorzieningen	voor	belastingen:	deze	rekening	dient	om	fiscale	kosten	op	te	vangen	
die	voortvloeien	uit	fiscale	herzieningen	over	vorige	boekjaren.

	 162	 Voorzieningen	voor	grote	herstellingswerken	en	onderhoudswerken.
	 163	 tot	165
		 	 Voorzieningen	voor	overige	risico’s	en	kosten:	uitgesplitst	per	categorie.
	 168	 Uitgestelde	belastingen:	deze	post	omvat	uitsluitend:

	 a)	de	naar	de	laatste	boekjaren	uitgestelde	belastingen	op	gerealiseerde	meerwaar-
den	op	materiële	en	 immateriële	vaste	activa	en	op	effecten	die	zijn	uitgegeven	
door	de	Belgische	openbare	sector,	ingeval	de	belastingen	op	deze	meerwaarden	
zijn	uitgesteld;

	 b)	de	 naar	 de	 latere	 boekjaren	 uitgestelde	 buitenlandse	 belastingen	 van	 dezelfde	
aard	als	sub	(a).

17. Schulden	op	meer	dan	één	jaar:

 De schulden waarvan de vervaldag een termijn heeft van meer dan één jaar.
 De rekening is niet voorzien in het Algemeen rekeningenstelsel, maar zij mag 

gebruikt worden als sluitrekening tussen de ondernemingen en de bijkantoren.

Klasse	II

Oprichtingskosten, vaste activa en vorderingen op meer dan één jaar.

Deze klasse omvat de rekeningen van goederen en waarden die langdurig in de onder-
neming blijven onder dezelfde vorm.

20. Oprichtingskosten:

 Dit zijn kosten die aangegaan zijn voor het oprichten of uitbouwen van de onder-
neming, buiten elk verband met de economische activiteit. Het gaat dus om kos-
ten rond de oprichting, de uitbouw of herstructurering van het bedrijf. Hier worden 
opgenomen: notariskosten, kosten voor publicatie in het Belgisch Staatsblad, 
inschrijving in het Kruispuntbank van Ondernemingen,…

 De oprichtingskosten hebben een “kostenkarakter”. Dit wil zeggen dat ze recht-
streeks in kosten (resultatenrekening) mogen genomen worden maar men heeft 
hier de mogelijkheid ze te activeren. De afschrijvingen van deze actiefposten moe-
ten ten minste 20 % per jaar zijn met uitzondering van de uitgiftekosten van lenin-
gen. Deze laatste mogen echter afgeschreven worden op de duur van de lening.

•
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 De rekening 204 Herstructureringskosten bevat de kosten van een herstructure-
ring of reorganisatie met een gunstige en blijvende invloed op de rendabiliteit van 
de onderneming. Deze opsplitsing vinden we terug in de toelichting.

21. Immateriële	vaste	activa:

 De IVA mogen niet gereëvalueerd worden.
 Hieronder vallen bijvoorbeeld de kosten van onderzoek en ontwikkeling, conces-

sies, licenties, goodwill,… Deze posten worden indien nodig opgesplitst in de 
toelichting.

22. Terreinen	en	gebouwen :

 De bebouwde en onbebouwde terreinen, de opgerichte gebouwen alsook hun 
inrichting, die eigendom zijn van de onderneming en die duurzaam aangewend 
worden door de onderneming voor haar uitbating.

 Wanneer men de waarde van een gebouw niet kan onderscheiden van de waarde 
van het terrein, wordt één en dezelfde rekening gebruikt: Bebouwde terreinen.

23. Installaties,	machines	en	uitrusting:

 De installaties en machines bevatten enerzijds verschillende installaties die nodig 
zijn voor de uitbating en anderzijds het geheel van de elementen, machines en 
instrumenten met of door dewelke men alle goederen en diensten die het geheel 
uitmaken van de beroepsbezigheid ontgint, omvormt of levert.

 De uitrusting omvat alle werktuigen en gereedschap .
 In deze rubrieken komt het meubilair en het rollend materieel niet voor, deze wor-

den ondergebracht in volgende rekeningen.

24. Meubilair	en	rollend	materieel :

 De rekening omvat alle meubelen en elementen, zoals tafels, stoelen, klasseurs 
die de administratieve diensten en andere diensten gebruiken. Onder deze rubriek 
neemt men ook het bureaumateriaal op (boekhoudmachine,	 schrijfmachines,	
rekenmachines,	enz.) die gebruikt wordt door de verschillende diensten.

 Het rollend materiaal of beter nog het transportmateriaal omvat de vervoermid-
delen die dienen tot het vervoer op de weg, per spoor, te water of in de lucht van 
personeel, goederen, producten of grondstoffen.

25. Vaste	activa	in	leasing	of	op	grond	van	een	soortgelijk	recht:

 Leasing is een techniek van financiering die toelaat investeringsgoederen of uit-
rustingen bestemd voor beroepsdoeleinden, in huur te nemen, op basis van de 
duur die gelijk is aan de economische gebruiksduur van het goed. De prijs van 
de huur moet vastgelegd worden in het contract en is gelijk aan de af te schrijven 
waarde van het gehuurde goed voor de economische gebruiksduur. Het contract 
moet ook voorzien dat de huurders het goed kunnen kopen op de vervaldag van 
het contract aan een in het contract vastgestelde prijs, die moet overeenstemmen 
met de residuwaarde van het goed.

26. Overige	materiële	vaste	activa:

 De materiële vaste activa omvatten in feite alle investeringen van de onderne-
ming zonder onderscheid tussen de afgeschreven en de andere, gebruikt voor 
beroepsdoeleinden.
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27. Vaste	activa	in	aanbouw	en	vooruitbetalingen:

 Deze rekening heeft tot doel de waarde te kennen te geven van de vaste activa die 
nog niet af zijn op datum van de balans alsook de voorschotten en voorafbetalin-
gen verricht voor de aankoop van vaste activa.

28. Financiële	vaste	activa:

 Deze rekening omvat de participaties en de tegoeden. Een participatie is een 
gemeenschappelijk recht van een onderneming in een andere onderneming met 
als doel een duurzame band te scheppen met deze die haar toelaat een invloed 
en toezicht te hebben op die andere.

 De tegoeden die hier opgenomen worden, zijn tegoeden met verbonden onderne-
mingen, die tot doel hebben de activiteit van deze onderneming te steunen.

		 280.		Deelnemingen	in	verbonden	ondernemingen.
		 281.	Vorderingen	op	verbonden	ondernemingen.
	 282.	Deelnemingen	in	ondernemingen	waarmee	een	deelnemersverhouding	bestaat.
		 283.		Vorderingen	op	ondernemingen	waarmee	een	deelnemersverhouding	bestaat.
		 284.		Andere	aandelen.
		 285.		Overige	vorderingen.
		 288.		Borgtochten	betaald	in	contanten:	in	deze	rekening	worden	de	betaalde	borgtochten	

geboekt	(bvb.	Telex,	telefoon…).

29. Vorderingen	op	meer	dan	één	jaar:

 De tegoeden die de onderneming heeft met een vervaldag op langer dan één jaar. 
Een onderscheid wordt gemaakt tussen de vorderingen die voortvloeien uit de 
normale commerciële activiteit en de andere vorderingen.

Klasse	III

Voorraden en bestellingen in uitvoering

Deze klasse bevat de rekeningen van aangekochte uitbatingwaarden met het oog deze 
verder te verkopen met of zonder bewerking.
De waarde van de voorraden vertegenwoordigt over het algemeen een van de belang-
rijkste posten van het actief van een industriële onderneming, en hun waardering beïn-
vloedt in grote mate de bedrijfsresultaten en bijgevolg de interpretatie van de rentabi-
liteit.

30. Grondstoffen:

 De hoofdmaterie die nodig is om een product te kunnen vervaardigen.

31. Hulpstoffen:

 De materie die nodig is om de hoofdmaterie te bewerken.

32. Goederen	in	bewerking:

 De goederen die het eindstadium van productie nog niet bereikt hebben.

33. Gereed	product:

 De door de onderneming geproduceerde goederen bestemd om te verkopen of te 
leveren.

•
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34. Handelsgoederen:

 De goederen die verkocht worden zonder te bewerken.

35. Onroerende	goederen	bestemd	voor	verkoop:

 De onroerende goederen die verworven werden om terug te verkopen.

36. Vooruitbetalingen	op	voorraad	inkopen:

 Alle vooruitbetalingen om voorraad goederen te bekomen.

37. Bestellingen	in	uitvoering:

	 Hierin	vindt	men	terug:

	 -	 De	werken	in	uitvoering,	gedaan	voor	rekening	van	derden,	in	het	kader	van	een	nog	
niet	geleverde	bestelling,	met	uitzondering	van	goederen	die	geproduceerd	zijn	 in	
serie	en	volgens	normen;

	 -	 De	diensten	in	uitvoering,	uitgevoerd	voor	rekening	van	derden	in	het	kader	van	een	
bestelling,	behalve	als	het	gaat	om	geleverde	prestaties	volgens	gestandaardiseerde	
normen.

Klasse	IV

Vorderingen en schulden op ten hoogste één jaar.

Deze klasse bevat de vorderingen en schulden, behalve deze van klasse 1 en 2 waar-
van de vervaldag op meer dan één jaar is, en behalve deze met een overheersend 
financieel karakter die te vinden zijn in klasse 5. Deze klasse bevat ook nog de reke-
ningen waarop de regularisatie van de kosten en opbrengsten voorkomen.

40. Handelsvorderingen:

 Deze rekening omvat tegoeden voortgesproten uit de normale handelsverrichtin-
gen die een vervaldag hebben op ten hoogste één jaar.

41. Overige	vorderingen:

 Hier worden alle andere vorderingen op geboekt (bv. T.o. BTW, belastingen, te 
ontvangen opbrengsten…).

42. Schulden	op	meer	dan	één	jaar	die	binnen	het	jaar	vervallen:

 Het deel van de leningen op lange termijn die binnen het jaar moeten afgelost 
(betaald)  worden.

43. Financiële	schulden:

 Deze rekeningen bevatten de schulden op ten hoogste één jaar van de onder-
neming tegenover de kredietinstellingen, waarvan de termijn van opeisbaarheid 
minder dan één jaar is.

44.  Handelsschulden:

 Schulden waarvan de contractuele termijn minder is dan één jaar, uit hoofde van 
leveringen van goederen en diensten gedaan aan de onderneming door derden 
(leveranciers).

•
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45. Schulden	m.b.t.	belastingen,	bezoldigingen	en	sociale	lasten:

 Schulden uit hoofde van arbeids- en bediendecontracten of m.b.t. deze, en schul-
den tegenover de fiscale administratie.

46. Ontvangen	vooruitbetalingen	op	bestellingen:

 De voorschotten die betaald moeten worden bij de bestelling.

47. Schulden	uit	de	bestemming	van	het	resultaat:

 Het deel van de winst dat moet verdeeld worden.

48. Diverse	schulden:

 Alle andere schulden op minder dan één jaar die niet op hun plaats zijn in andere 
rekeningen.

49. Overlopende	rekeningen:

 Deze rekeningen gelden zowel voor de overlopende rekeningen van het actief als 
van het passief en hebben tot doel de resultaten aan het boekjaar te hechten op 
het welke ze neerslaan.

 Indien deze post een belangrijk bedrag bevat, kan deze uitgesplitst worden naar 
volgende onderverdeling, maar komt niet veel voor.

		 490.	Over	te	dragen	kosten:	dit	wil	zeggen	kosten	die	betaald	werden	in	het	boekjaar	maar	
die	betrekking	hebben	op	het	volgend	boekjaar	(activa).

		 491.	Verkregen	opbrengsten:	d.w.z.	de	opbrengsten	die	betrekking	hebben	op	het	lopen-
de	boekjaar	maar	die	pas	in	het	volgend	boekjaar	zullen	ontvangen	worden	(activa).

		 492.	Toe	te	rekenen	kosten:	de	kosten	die	betrekking	hebben	op	het	 lopende	boekjaar	
maar	die	pas	in	het	volgend	boekjaar	zullen	betaald	worden	(passiva).

		 493.	Over	te	dragen	opbrengsten:	dit	wil	zeggen	opbrengsten	die	ontvangen	werden	in	het	
boekjaar	maar	die	betrekking	hebben	op	het	volgend	boekjaar	(passiva).

		 499.	Wachtrekeningen:	deze	rekening	moet	gesoldeerd	worden	op	datum	van	de	balans.

Klasse	V

Geldbeleggingen en liquide middelen

Men vindt in deze rekeningen de financiële middelen van de onderneming alsook de 
beleggingen.

50. Eigen	aandelen:

 Aankoop van eigen aandelen.

51. Aandelen:

 Aankoop van aandelen in andere ondernemingen.

52. Vastrentende	effecten:

 Vorderingen en beleggingen op meer dan 1 maand.

53. Termijndeposito’s:

 Vorderingen en beleggingen.

•
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54. Te	incasseren	vervallen	waarden.

55. Kredietinstellingen:

	 Rekeningen	bij	verschillende	banken	onder	te	verdelen	in:

	 -	 rekening	Courant;
	 -	 uitgeschreven	cheques;
	 -	 geboekte	waardeverminderingen.

56. Postcheque-	en	girodienst.

57. Kassen.

58. Interne	boekingen.

Klasse	VI

Kosten

Er onderscheiden zich 3 soorten kosten:

1.	 De	bedrijfskosten:	dit	zijn	de	kosten	die	nodig	zijn	om	de	exploitatie,	de	uitbating	
te	verwezenlijken.

	 Die	vinden	we	terug	op	de	rekeningen	60	tot	64.

	 a.	 De	rekening	60	zijn	de	aankopen	van	handelsgoederen,	grondstoffen	en	hulpstoffen.	
De	rekeningen	600	tot	608	geven	de	aankopen	weer,	de	rekening	609	geeft	de	voor-
raadwijziging	weer	ingedeeld	volgens	soort.

	 b.	 De	rekening	61	zijn	de	geleverde	diensten	en	diverse	goederen	zoals		huur,	onder-
houd	en	herstellingen,	water,	gas,	elektriciteit,	telefoon,	telex,	verzekeringen	die	geen	
verband	houden	met	personeel,	commissies	aan	derden,	erelonen,	transport	en	ver-
plaatsingen,	publiciteit,	documentatie,	en	onderaannemers.

	 c.	 De	kosten	op	de	rekening	62	zijn	de	kosten	die	de	onderneming	ondergaat	ter	beta-
ling	van	haar	personeel	en	dit	voor	alle	categorieën.

	 d.	 Op	de	rekening	63	vinden	we	alle	afschrijvingen	en	waardeverminderingen	op	vaste	
activa	ingedeeld	per	soort,	de	waardevermindering	op	de	voorraden	en	de	handels-
vorderingen	alsook	de	voorzieningen	voor	pensioenen,	grote	herstellingswerken	en	
voor	grote	onderhoudswerken	en	voor	eventueel	nog	voor	andere	risico’s.	De	waar-
deverminderingen	op	de	financiële	activa	worden	in	uitzonderlijke	kosten	geboekt.

	 e.	 Alle	andere	bedrijfskosten	worden	geboekt	op	de	rekening	64.

2.	 De	financiële	kosten:	dit	zijn	de	bankkosten,	de	koersverschillen,…	alle	kosten	die	
betrekking	hebben	op	de	financiële	verrichtingen.	Deze	kosten	bevinden	zich	op	
de	rekening	65.

3.	 De	uitzonderlijke	kosten	zijn	te	vinden	op	de	rekening	66.

	 Dit	zijn	kosten	die	niet	gewoon	voorkomen.	Naast	al	deze	kosten	hebben	we	nog	
de	rekening	67	met	de	belastingen,	de	rekening	68	met	de	overboeking	naar	de	
uitgestelde	belastingen	en	naar	de	belastingvrije	reserves	en	de	rekening	69	met	
winstverwerking.

•
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Klasse	VII

Opbrengsten

Zoals bij de kosten zijn er ook 3 soorten opbrengsten onderverdeeld op dezelfde 
manier:

1.	 bedrijfsopbrengsten	70 - 74;
2.	 financiële	opbrengsten	75;
3.	 uitzonderlijke	opbrengsten	76.

De rekening 77 Regularisering belastingen, de rekening 78 Onttrekkingen aan het eigen 
vermogen en aan de belastingvrije reserves en de rekening 79 de Winstverwerking.

•
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Overzicht	voornaamste	rekeningen

BALANSREKENINGEN

KLASSE	1

Eigen	vermogen,	
voorzienigen	
voor	risico’s	en	
kosten	en	schul-
den	op	meer	dan	
één	jaar

10	Kapitaal

11	Uitgiftepre-
mies

12	Herwaarde-
ringsmeer-
waarden

13	Reserves

14	Overgedragen	
winst	(verlies)

15	Kapitaal	-
	 subsidies

16	Voorzieningen	
voor	uitge-
stelde	belas-
tingen,	kosten

17	Schulden	op	
meer	dan	één	
jaar

18	......................

19	......................

KLASSE	2

Oprichtingskos-
ten,	vaste	activa	
en	vorderingen	
op	meer	dan	één	
jaar

20	Oprichtings-
kosten

21	Immateriële	
vaste	activa

22	Terreinen	en	
gebouwen

23	Installaties,	
machines	en	
uitrusting

24	Meubilair	en	
rollend	mate-
riaal

25	Vaste	activa	
in	leasing	of	
op	grond	van	
soortgelijk	
recht

26	Andere	ma-
teriële	vaste	
activa

27	Vaste	activa	in	
aanbouw	en	
vooruitbetalin-
gen

28	Financiële	
vaste	activa

29	Vorderingen	
op	meer	dan	
één	jaar

KLASSE	3

Voorraden	en	
bestellingen	in	
uitvoering

30	Grondstoffen

31	Hulpstoffen

32	Goederen	in	
bewerking

33	Gereed	pro-
duct

34	Handels-
	 goederen

35	Onroerende	
goederen	be-
stemd	voor	
verkoop

36	Vooruitbe-
talingen	op	
voorraad	-

	 inkopen

37	Bestellingen	
in	uitvoering

38	......................

39	......................

KLASSE	4

Vorderingen	en	
schulden	op	ten	
hoogste	één	jaar

40	Handelsvor-
deringen

41	Overige	vor-
deringen

42	Schulden	op	
meer	dan	één	
jaar	die	bin-
nen	het	jaar	
vervallen

43	Financiële	
schulden

44	Handelsschul-
den

45	Schulden	met	
betrekking	tot	
belastingen,	
bezoldigingen	
en	sociale	
lasten

46	Ontvangen	
vooruitbeta-
lingen	op	be-
stellingen

47	Schulden	uit	
de	bestem-
ming	van	het	
resultaat

48	Diverse	schul-
den

49	Overlopende	
rekeningen

KLASSE	5

Geldbeleggingen	
en	liquide	mid-
delen

50	Eigen	aande-
len

51	Aandelen

52	Vastrentende	
effecten

53	Termijn	-
	 deposito’s

54	Te	incasse-
ren	vervallen	
waarden

55	Kredietinstel-
lingen

56	Postcheque-	
en	chirodienst

57	Kassen

58	Interne	over-
boekingen

59	......................
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RESULTATENREKENINGEN

KLASSE	6

Kosten

60	Handelsgoe-
deren,	grond-	
en	hulpstoffen

61	Diensten	en	
diverse	goe-
deren

62	Bezoldigin-
gen,	sociale	
lasten	en	pen-
sioenen

63	Afschrijvin-
gen,	waarde-
vermideringen	
en	voorzie-
ningen	voor	
risico’s	en	
kosten

64	Andere	be-
drijfskosten

65	Financiële	
kosten

66	Uitzonderlijke	
kosten

67	Belastingen	
op	het	resul-
taat

68	Overboeking	
naar	de	belas-
tingvrije	reser-
ves

69	Resultaat	-	
verwerking

KLASSE	7

Opbrengsten

70	Omzet

71	Wijzigingen	
in	de	voor-
raden	en	de	
bestellingen	in	
uitvoering

72	Geprodu-
ceerde	vaste	
activa

73	......................

74	Andere	be-
drijfsopbreng-
sten

75	Financiële	
opbrengsten

76	Uitzonderlijke	
opbrengsten

77	Regularise-
ring	van	be-
lastingen	en	
terugneming	
van	fiscale	
voorzieningen

78	Onttrekking	
aan	de	uitge-
stelde	belas-
tingen	en	aan	
de	belasting-
vrije	reserves

79	Resultaat-	
verwerking

KLASSE	8

Vrij

KLASSE	9

Vrij

KLASSE	10

Niet	in	balans	op-
genomen	rechten	
en	verplichtingen

00	Zekerheden	
door	derden	
gesteld	voor	
rekening	van	
de	onderne-
ming

01	Persoonlijke	
zekerheden	
gesteld	voor	
rekening	van	
derden

02	Zakelijke	ze-
kerheden	ge-
steld	op	eigen	
activa

03	Ontvangen	
zekerheden

04	Goederen	en	
waarden	ge-
houden	door	
derden	in	hun	
naam	maar	ten	
bate	en	voor	
risico	van	de	
onderneming

05	Verplichtingen	
tot	aan-	en	
verkoop	van	
vaste	activa

06	Termijn	-	over-
eenkomsten

07	Goederen	
en	waarden	
van	derden	
gehouden	oor	
de	onderne-
ming

08	......................

09	Diverse	plich-
ten	en	ver-
plichtingen
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�.	BOEKHOUDING

Wanneer men een rekening opstelt van een vereniging waarin men bijvoorbeeld actief 
is, zal men vaak de opbrengsten naast de kosten zetten. Deze techniek is eveneens de 
basis van de boekhouding. Zolang men de opbrengsten direct verwerft en de kosten 
direct maakt is deze eenvoudige voorstelling houdbaar. Vanaf het ogenblik dat men 
kosten en opbrengsten naar de toekomst moet verplaatsen en men een aantal bezit-
tingen verwerft en/of schulden maakt, wordt deze techniek nog moeilijk hanteerbaar. 
Men moet dan naast de opbrengsten en kosten ook een staat opmaken van bezittin-
gen en schulden. Om het verband tussen beide rekeningen beter tot uiting te brengen 
heeft men het boekhouden beter ontwikkeld.

De boekhouding bestaat uit een aantal rekeningen die wettelijk vastgelegd zijn. Ten 
eerste hebben we de balansrekeningen. Dit zijn de rekeningen die betrekking hebben 
op bezittingen en schulden. Ten tweede zijn er de rekeningen die betrekking hebben op 
kosten en opbrengsten. Deze rekeningen vinden we terug in de resultatenrekening.

3.1.	 Boekhoudtechniek

Boekhouden bestaat uit het debiteren en crediteren van de afzonderlijke rekeningen. 
Of deze zich nu bevindt op de balans (actief	of	passief) of op de resultatenrekening, 
elke rekening zal op het einde van het jaar een saldo vertonen dat het verschil is van 
verschillende debiteringen en crediteringen. Dit saldo vinden we dan terug op de jaar-
rekening.

Men houdt steeds het dagboek en het grootboek bij. Het dagboek vermeldt elke boe-
king die er gebeurt. Het grootboek bestaat uit een aantal rekeningen die telkens gede-
biteerd en gecrediteerd worden wanneer zij in het dagboek ingeschreven staan.

Elke gebeurtenis wordt in het dagboek genoteerd als een debitering van een reke-
ning A tegenover een creditering van een rekening B.

Enkele regels om te onthouden:

Bezittingen = actief debet!
Schulden = passief credit !
Kosten = resultatenrekening debet!
Opbrengsten = resultatenrekening credit !

We gaan hieronder 4 voorbeelden uitwerken en bespreken:

De elektriciteitsrekening komt aan ten bedrage van 1000 en de factuur is betaalbaar 
op 30 dagen.

Dagboek: 

  Debet Credit

1 kosten van elektriciteit 1.000
 leveranciers  1.000
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Grootboek: 

 kosten van elektriciteit leveranciers

Debet Credit Debet Credit

1.000 (1) (1) 1.000

Wat gebeurt er nu? De elektriciteit is een kost voor de onderneming. Deze kost wordt 
geboekt op de resultatenrekening, namelijk “kosten	van	elektriciteit”. De schuld die 
door deze aankoop is ontstaan heeft zijn weerslag op de vermogenstoestand van de 
onderneming. Daarom wordt zij op de balansrekening gecrediteerd voor hetzelfde 
bedrag. (Het	nummer	tussen	haakjes	in	het	grootboek	geeft	het	nummer	in	het	dag-
boek	weer.)

Dit is dus een debitering van een kostenrekening en een creditering van een schulden-
rekening.

Na dertig dagen wordt deze rekening betaald:

Dagboek:

  Debet Credit

2 leveranciers 1.000
 liquide middelen  1.000

Grootboek:

 leveranciers liquide middelen

Debet Credit Debet Credit

 (1) 1.000
1.000 (2) (2) 1.000

De schuldpositie tegenover de leveranciers wordt verminderd met 1.000 ten gevolge 
deze betaling. De bankrekening anderzijds ondergaat een creditering. Hier dient opge-
merkt te worden dat men omgekeerd moet denken dan de bank. Wanneer een bank-
uittreksel een debetsaldo vertoont is dit in de eigen boekhouding een creditsaldo. De 
bank denkt trouwens vanuit haar eigen standpunt dat uiteraard tegengesteld is aan 
dat van de klant.
Dit is een debitering van een (passief) schuldrekening tegenover een creditering van 
een (actief) rekening (soms	staat	deze	rekening	op	het	passief;	bij	negatief	saldo).

(a) De onderneming bezit een gebouw van 1.000.000 euro en schrijft dit af aan 5 % 
van de aankoopwaarde op het einde van het tweede jaar dat het bezit.

Dagboek: 

  Debet Credit

X afschrijvingen 50.000
 afschrijvingen op gebouw  50.000
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Aangezien het gebouw reeds twee jaar in het bezit is van de onderneming zal er het 
vorige jaar reeds een afschrijving geweest zijn op dit gebouw. Om dit bij te houden 
wordt er een rekening gehouden “afschrijvingen	op	gebouw” die in feite een credit-
rekening op de actiefzijde van de balans is. Bij verkoop of liquidatie van dit gebouw zal 
dit saldo tegengeboekt worden tegenover de aanschafwaarde van het gebouw. Op de 
balans zien we eveneens het verschil van deze twee rekeningen.

Grootboek: 

 gebouw afschrijvingen op gebouw

Debet Credit Debet Credit

1.000.000 ( ) ( ) 50.000
 (x) 50.000

 afschrijvingen

Debet Credit

50.000 (x)

Men gaat dus een waardevermindering doorvoeren op het gebouw. Deze waardever-
mindering is ten laste van het boekjaar. Daarom zal men in de resultatenrekening de 
kostenrekening “afschrijvingen” debiteren tegenover de actiefrekening “afschrijvingen	
op	gebouw”. Het beginsaldo dat we zien op de actiefrekening is het gevolg van de 
afschrijving die het jaar voorgaande aan dit boekjaar is gedaan.

(b) De onderneming ontvangt een commissieloon van 50.000 euro.

Dagboek:

  Debet Credit

Y liquide middelen 50.000
 bedrijfsopbrengsten  50.000

Grootboek:

 liquide middelen bedrijfsopbrengsten

Debet Credit Debet Credit

 50.000 (y)  (y) 50.000

We zien dus dat een actiefrekening (bankrekening) gedebiteerd wordt (het	bezit	ver-
groot	aldus) tegenover een creditering van een opbrengstrekening.

Tot zover de boekhoudtechniek. Deze techniek is wel meeromvattend maar we kun-
nen in het kader van deze cursus niet verder op ingaan. De wijze waarop de saldi van 
de rekeningen tot stand komen en hoe er een wisselwerking kan zijn tussen balans-
rekeningen en resultatenrekeningen is belangrijk om de techniek van de boekhouding 
verder te begrijpen.
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3.2.	 De	geconsolideerde	jaarrekening

Het verkrijgen van een geconsolideerde jaarrekening van ondernemingen die deel uit-
maken van een groep of die aan het hoofd staan van een groep is een belangrijke 
bijkomende informatie.

Bij de geconsolideerde jaarrekening gaat men ervan uit dat een consortium van onder-
nemingen als één geheel kan worden beschouwd. De jaarrekening die zo tot stand 
komt is geen zuivere som van de balansposten van de verschillende ondernemingen. 
Binnen een consortium bestaan er verschillende interne relaties. Men kan een lening 
hebben tegenover een verbonden onderneming. De schuld van de ontlener is een vor-
dering van de uitlener. Deze interne verhoudingen worden in de geconsolideerde jaar-
rekening tegenover elkaar tegengeboekt.

In tegenstelling tot de gewone boekhouding is de geconsolideerde jaarrekening niet 
het resultaat van dagelijkse boekingen maar komt zij tot stand door een aantal bewer-
kingen door te voeren op de balansen van de deeluitmakende vennootschappen.

In principe moet elke onderneming die een moederonderneming is, een geconsoli-
deerde jaarrekening en een geconsolideerd jaarverslag opstellen indien zij alleen of 
gezamenlijk, één of meer dochterondernemingen naar Belgisch of buitenlands recht 
controleert (art.7.	KB	6.3.90).
Voor de toepassing wordt verstaan (art.	2	en	3	KB	6.3.90) :

- Onder moederonderneming, de onderneming die alleen of gezamenlijk met één of 
meer andere ondernemingen, één of meer dochterondernemingen controleert;

- Onder dochteronderneming, de onderneming ten opzichte waarvan deze controle-
bevoegdheid bestaat;

- Onder controle over een onderneming, de bevoegdheid in rechte of in feite om 
een beslissende invloed uit te oefenen op de aanstelling van de meerderheid van 
haar bestuurders of zaakvoerders of op de oriëntatie van haar beleid;

- Onder gezamenlijke	controle, de controle die een beperkt aantal vennoten samen 
uitoefenen, wanneer zij zijn overeengekomen dat de beslissingen omtrent de oriënta-
tie van het beleid van de betrokken onderneming niet zonder hun gemeenschap-
pelijke instemming kunnen worden genomen.

3.2.1. De integrale methode

In geval een onderneming meer dan 50 % van de aandelen van een dochteronderne-
ming bezit, of indien zij samen met een dochteronderneming meer dan 50 % van die 
aandelen bezit, dan gaat men over tot de integrale consolidatie.
Bij de integrale consolidatie wordt er verondersteld dat alle activa van de dochter volle-
dig behoren tot de groep indien zij geen betrekking hebben op onderlinge vorderingen. 
Om het aandeel van andere aandeelhouders in verbonden ondernemingen tot uiting te 
brengen wordt er op het passief een rekening voorzien “Belangen	van	derden”. Men 
gaat dus een schuld onderkennen die men heeft tegenover andere aandeelhouders.
Bij de boeking gaat men het eigen vermogen van de dochteronderneming tegenboe-
ken tegenover de financiële vaste activa bij de moedermaatschappij die betrekking 
hebben op de dochter.
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Gegeven: 

 MOEDER DOCHTER

actief passief actief passief

MVA 2.000 EV 1.500 MVA 1.500 EV 900
FVA 1.000 VVLT 1.500   VVLT 600 

MVA = materiële vaste activa
FVA  = financiële vaste activa
EV = eigen vermogen
VVLT = vreemd vermogen op lange termijn

We zien dat de moederonderneming een FVA heeft van 1.000 en dat het eigen vermo-
gen van de dochteronderneming slechts 900 bedraagt. In de veronderstelling dat de 
dochteronderneming voor 100 meer is aangekocht dan dat ze waard was, spreken we 
in dit geval van “goodwill”. Goodwill is een immaterieel vast activum dat afschrijfbaar 
is over 3 jaar. We gaan dus volgende bewerkingen doen:

Dagboek (cons):

  Debet Credit

1 eigen vermogen D 900
 goodwill M 100
 FVA M  1.000
2 MVA M 1.500
 MVA D  1.500
3 VVLT D 600
 VVLT M  600

(M	staat	voor	moeder,	D	staat	voor	dochter)

Grootboek:

Rekeningen moeder:

(BS  = beginsaldo)
(ES = eindsaldo)

 EV VVLT

Debet Credit Debet Credit

 (bs)    1.500 (bs)      900
   
  (3)        600
 (es)    1.500 (es)    2.100
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 MVA FVA

Debet Credit Debet Credit

(bs)    2.000  (bs)    1.000 (bs)    1.000 
(2)      1.500
(es)    3.500  (es)    0 (es)            0

 GOODWILL

Debet Credit

(1)      100
(es)     0

We zien dus dat de saldi van de rekeningen van de dochter op nul staan. De rekenin-
gen van de dochter zijn dus helemaal geïntegreerd in de rekeningen van de moeder. 
Toch is er geen optelsom gebeurd. Het eigen vermogen van de moeder is hetzelfde 
gebleven als voorheen.

Wanneer er enkel integrale consolidatie heeft plaatsgevonden zal het saldo van de 
financiële vaste activa op nul staan.

Indien men bijvoorbeeld 80 % van de onderneming bezit, zal het eigen vermogen van 
de dochter voor 100 % afgeboekt worden tegenover de financiële vaste activa én een 
belang van derden. Dit is een creditrekening op de passiefzijde.

3.2.2. De equivalentiemethode

De vermogensmethode gebruikt men enkel wanneer men niet meer dan 50 % en meer 
dan 10 % bezit van de onderneming. In dat geval zullen de financiële activa enkel 
gewaardeerd worden aan het bedrag van het eigen vermogen in de geassocieerde 
vennootschappen waarop men recht heeft. Dit bedrag kan verschillen wanneer men 
in de jaarrekening van de moeder deze activa aan de historische aankoopprijs heeft 
gewaardeerd.
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�.	DE	JAARREKENING

De Wet van 17 juli 1975 op de boekhouding en de jaarrekening en zijn uitvoerings-
besluiten, vooral het Koninklijk Besluit van 8 oktober 1976 met betrekking tot de jaar-
rekening bepalen zowel de openbaarmaking als de inhoud van de financiële rapporte-
ring. Zij verplichten elke onderneming een boekhouding te voeren en een jaarrekening 
op te stellen.
De jaarrekening omvat balans, resultatenrekening en toelichting. De sociale balans is 
aan de toelichting toegevoegd door het Koninklijk Besluit van 4 augustus 1996.

Datzelfde K.B. van 8 oktober 1976 bepaalt ook hoe de waarderingsregels moeten 
opgesteld worden (art.15 - 36). Er moet dus nagezien worden of de toegepaste waar-
deringsregels overeenstemmen met dit K.B.

4.1.	 Indeling	van	de	jaarrekening

De balans wordt opgesteld na toewijzing van de resultaten van het boekjaar, dit wil 
zeggen, rekening houdend met de beslissing tot de besteding van het saldo van de 
resultatenrekening en van het overgedragen resultaat.
Elk actief bestanddeel wordt in principe gewaardeerd tegen de aanschaffingswaar-
de en voor dat bedrag in de balans opgenomen, onder aftrek van de desbetreffende 
gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen.

4.1.1. De balans

Zoals vermeld is de balans een momentopname van bezittingen en schulden. Deze 
wordt opgesteld na toewijzing van de resultaten, op het einde van ieder boekjaar. De 
bezittingen worden op het actief genoteerd, de schulden op het passief.

  Actief	 	Passief
  
 rekeningen die betrekking rekeningen die betrekking 
 hebben op Bezittingen hebben op Schulden 

De bezittingen worden gerangschikt volgens realiseerbaarheid (verkoopbaar	of	inbaar) 
en de schulden worden gerangschikt volgens opvraagbaarheid (mate	waarin	de	schuld-
eisers	hun	vorderingen	kunnen	realiseren).

Zo verkrijgen we:

Actief: - oprichtingskosten (niet	realiseerbaar)
 - vaste activa (dit	zijn	investeringen	die	moeilijk	of	niet	om	te	zetten	zijn	in	geld)
 - voorraden
 - baar geld of liquide (vorderingen) middelen op korte termijn.

Passief:	 - eigen fondsen (het	geld	dat	door	de	aandeelhouders	ter	beschikking	is						
	 	 gesteld	is	een	schuld)
 - schulden op lange termijn
 - schulden op korte termijn
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Ondanks de grote hoeveelheid informatie, zijn de schema’s van de volledige jaarreke-
ning als dusdanig minder bruikbaar voor financiële analyse. Meestal wordt deze infor-
matie dan ook herwerkt tot basisschema’s die voor verdere analyse beter geschikt zijn. 
Aldus bekomt men door kleine verschuivingen de herwerkte balans.
Op die manier komt de beschikbaarheid of opvraagbaarheid beter tot uiting.

Herwerkte balans vanuit liquiditeits- en solvabiliteitsstandpunt

ActIva	 	Passiva
  
   Kapitaal
 Oprichtingskosten + Uitgiftepremies
+ IVA + Herwaarderingsmeerwaarden
+ MVA + Reserves
+ FVA + Overgedragen winst of verlies
+ Vorderingen op meer dan 1 jaar + Kapitaalsubsidies

=	 Uitgebreide	vaste	activa	(> 1	jaar)	 =	 Eigen	vermogen

 Voorraden en bestellingen  Voorzieningen en belastingen
+ Vorderingen max. één jaar + Schulden op meer dan één jaar
+ Geldbeleggingen =	 Vreemd	vermogen	lange	termijn
+ Overlopende rekeningen	 	 (> 1	jaar)

= Realiseerbare activa (< 1 jaar)  Schulden op max. één jaar

+ Liquide middelen (direct) + Overlopende rekeningen

=	 vlottende	activa	 =	 Vreemd	vermogen	korte	termijn
	 	 	 (< 1	jaar)

Aan de actiefzijde worden de rubrieken onderverdeeld in vaste en vlottende activa 
naargelang de levensduur meer of minder dan één jaar bedraagt. De vlottende activa 
worden dan nog eens opgesplitst naar de realiseerbare activa, op korte termijn reali-
seerbaar, en de liquide middelen, direct opneembaar. De som van de Uitgebreide vaste 
activa en de Beperkt vlottende activa geeft de totaal der activa.

Aan de passiefzijde krijgen we de opsplitsing naar eigen vermogen, vreemd vermogen 
op lange termijn en vreemd vermogen op korte termijn. De korte en lange termijn is 
opnieuw afhankelijk van de levensduur die meer of minder dan één jaar bedraagt. Het 
eigen vermogen en vreemd vermogen op lange termijn wordt samengenomen als per-
manent vermogen. Dit vermogen kan op lange termijn in de onderneming blijven.

4.1.2. De resultatenrekening

De resultatenrekening is ingedeeld naar kostensoorten.

De resultatenrekening geeft weer wat men over een bepaalde periode aan kosten en 
opbrengsten heeft gehad. Er is een wezenlijk verschil tussen de balans en de resulta-
tenrekening. De balans  heeft betrekking op een toestand, het is een fotofinish van de 
laatste dag van het boekjaar. De resultatenrekening heeft betrekking op een periode. 
Het is een totaal van opgelopen kosten en verkregen opbrengsten.

De resultatenrekening wordt meestal in staffelvorm opgesteld en daarom beperken wij 
ons tot deze vorm. Bij deze staffelvorm worden de kosten direct van de aanverwante 
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opbrengsten afgetrokken en bij het vorige resultaat gevoegd. Zo bekomt men drie tus-
senresultaten en één eindresultaat.

Bedrijfsopbrengsten:  …………..  
Bedrijfskosten: - …………  
       
BEDRIJFSRESULTAAT:  …………..  
       
Financiële opbrengsten:  …………..  
Financiële kosten: - …………  
       
RESULTAAT UIT GEWONE     
BEDRIJFSUITOEFENING:  …………..  
       
Uitzonderlijke opbrengsten:  …………..  
Uitzonderlijke kosten: - …………  
       
WINST OF VERLIES VAN HET
BOEKJAAR VOOR BELASTING:  …………..  
       
Belastingen:  …………..  
       
WINST OF VERLIES VAN HET BOEKJAAR:  …………..  

Op die manier zien we hoe de winst tot stand komt door vier fasen:

Het bedrijfsresultaat is het resultaat dat verkregen wordt door de dagelijkse activiteit. 
Dit resultaat is het zuiver verschil tussen de kosten en de opbrengsten.
Wanneer de eigen middelen niet groot genoeg zijn kan de onderneming bepaalde acti-
viteiten financieren met vreemd vermogen. Het prijskaartje van deze financiering vin-
den we terug in de financiële kosten. Anderzijds herbelegt de onderneming fondsen 
die zij niet nodig heeft voor haar normale activiteit. De opbrengsten van deze beleg-
gingen zien we in de financiële opbrengsten.

Soms verkrijgt de onderneming een opbrengst respectievelijk kost die niet aan de 
normale bedrijfsuitoefening te wijten is. Deze resultaten worden in de uitzonderlijke 
resultaten tot uiting gebracht.

Na de belastingen verkrijgen we dan het resultaat van het boekjaar. Dit resultaat wordt 
dan verder verwerkt:

•	 Ofwel	 wordt	 het	 overgedragen.	 Dat	 wil	 zeggen	 dat	 men	 het	 resultaat	 nog	 niet	
uitkeert	aan	de	aandeelhouders	maar	het	 ter	beschikking	stelt	 in	een	volgende	
periode.

•	 Ofwel	wordt	het	resultaat	gereserveerd.	Dat	wil	zeggen	dat	men	het	resultaat	per-
manent	in	de	vennootschap	herbelegt.

•	 Ten	slotte	kan	men	het	resultaat	ook	uitkeren.	In	dat	geval	vergoedt	men	de	aan-
deelhouders	rechtstreeks	voor	hun	inbreng	in	de	vennootschap.
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4.1.3. Toelichting

De toelichting omvat bijkomende informatie bij de verschillende posten uit de balans 
en de resultatenrekening. Zo kunnen bv. aanvullende inlichtingen verschaft worden bij 
kosten van oprichting en kapitaalverhoging; gaat het om leningen, overige kosten of 
kosten voor herstructurering. Ook bij de immateriële vaste activa kan de opsplitsing 
gemaakt worden naar; kosten van onderzoek en ontwikkeling, concessies, goodwill en 
vooruitbetalingen.
Als er tijdens het boekjaar wijzigingen in de structuur doorgevoerd zijn, worden deze 
ook opgenomen in de toelichting, onder de noemer mutaties tijdens het boekjaar.
In de toelichting worden ook per soort de rechten en verplichtingen vermeld die niet 
in de balans voorkomen en die het vermogen, de financiële positie of het resultaat van 
de onderneming kunnen beïnvloeden.
Tenslotte zijn er de bijkomende inlichtingen die, in voorkomend geval, verstrekt moe-
ten worden door de onderneming zoals de aandeelhoudersstructuur, het bedrag van 
uitbetaalde of toegekende subsidies, verslag van beslissingen door de bestuurder, 
jaarverslag van de bestuurders en het verslag van de commissarissen.

4.1.4. Sociale balans

De sociale balans maakt deel uit van de toelichting en omvat een groot aantal gege-
vens omtrent het personeelsbestand. De inhoud van de sociale balans, alsook de wijze 
waarop ze wordt gecontroleerd en gepubliceerd, worden bepaald door het K.B. van 
4 augustus 1996.

De sociale balans bevat 5 categorieën.
Vooreerst wordt de algemene staat van de tewerkgestelde personen behandeld. Hier 
komen de werknemers voor die ingeschreven zijn in het personeelsregister, zowel wat 
het gemiddeld aantal, de daadwerkelijk gepresteerde uren, de personeelskosten en de 
voordelen boven op het loon betreffen. Dit geldt ook voor de uitzendkrachten en de ter 
beschikking van de onderneming gestelde personen.

De werknemers ingeschreven in het personeelsregister worden ook opgedeeld op basis 
van volgende criteria; voltijds of deeltijds, aard van arbeidsovereenkomst, beroeps-
categorie en intrede of uittrede tijdens het boekjaar.

Categorie II omvat het personeelsverloop. Ook hier opgesplitst naar voltijds of deel-
tijds, aard van arbeidsovereenkomst, geslacht en studieniveau en reden van beëindi-
ging voor uitgetreden werknemers.

Het aantal werknemers betrokken bij één of meerdere maatregelen ter bevordering van 
de werkgelegenheid wordt apart weergegeven. Hieronder vallen de talrijke banenplan-
nen, zoals jongerenbanenplannen, lage lonen, stages,… Veelal geniet deze categorie 
een financieel voordeel voor de  onderneming.

De laatste twee categorieën betreft informatie omtrent de gevolgde opleidingen.  Zowel 
het aantal betrokken werknemers als het aantal gevolgde opleidingsuren en de kosten 
voor de onderneming worden belicht.

4.2.	 Analysemethoden

4.2.1. Horizontale analyse of analyse in de tijd

Horizontale analyse heeft tot doel na te gaan hoe de verschillende financiële gegevens 
zijn geëvolueerd in de tijd. Deze evolutie in de tijd kan vastgesteld worden bij middel 
van tijdindexen.
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 De berekening van tijdindexen vereist de keuze van een basisjaar waarvoor de index 
gelijkgesteld wordt aan 100 %. Als basisjaar wordt meestal het eerste jaar gekozen. 
Indien het eerste jaar echter niet normaal of representatief is voor de onderneming, 
wordt het oudste jaar gekozen dat wel aan deze voorwaarde voldoet. De berekening 
van de index gebeurt als volgt:

         cijfer van een bepaald jaar
tijdindex =           x 100
            cijfer van het basisjaar 

Bij de berekening van de index doen zich enkele speciale gevallen voor. De tijdindex 
vertoont (terecht) een negatief teken indien het cijfer in een bepaald jaar negatief is, 
terwijl het cijfer in het basisjaar een positief getal is. Het negatieve teken verschijnt 
echter ook indien het cijfer van een bepaald jaar positief en het basiscijfer negatief is 
en er dus een stijging in bedrag is.
Indien het basiscijfer 0 is en indien het cijfer van dat jaar verschillend is van 0, dan is 
de index gelijk aan oneindig.

Horizontale analyse laat toe de richting en de grootte van de veranderingen in de tijd 
per item vast te stellen.
Bovendien kan de horizontale evolutie van de verschillende items vergeleken worden. 
Zo kan bv. De evolutie in tijd van verkopen, bedrijfskosten, voorraden en handelsvor-
deringen in samenhang bestudeerd worden.
Horizontale analyse moet, zoals elke techniek van financiële analyse, met voorzichtig-
heid geïnterpreteerd worden. Er zijn immers elementen die de evolutie in de tijd versto-
ren: verandering of niet-consistente toepassing van boekhoudkundige voorstelling en 
van waarderingsregels, inflatie,…

Afschrijvingen zijn in principe vaste kosten. De horizontale analyse laat toe vast te 
stellen of de bedrijfsafschrijvingen eventueel in belangrijke mate zijn gereduceerd. Een 
dergelijke vermindering heeft tot gevolg dat de evolutie van het nettobedrijfsresultaat 
minder negatief is dan uit de evolutie van het brutobedrijfsresultaat zou voortvloeien. 
Deze techniek kan men ‘winstbeheer’ noemen. Winstbeheer doelt op schommelingen 
weg te werken en een meer stabiel resultaat te bekomen door verhoging of verlaging 
van sommige posten: afschrijvingen, waardeverminderingen, voorzieningen en over-
lopende rekeningen.

De praktische analyse gebeurt steeds in functie van de grote rubrieken. We kijken eerst 
naar de verschillende totalen en als er grote verschillen merkbaar zijn in die rubrieken, 
analyseren we de subrubrieken. Een voorbeeld ter illustratie:

Tijdindexen
2000	=	100

 2001	 2002	 2003

Kapitaal
HWMW
Reserves 100,00 100,00 151,84
overgedragen resultaat 930,94 1.369,74 1.806,42
subsidies 92,31 87,97 79,76
Sluitpremies 99,42 99,42 99,42

EIGEN	VERMOGEN	 142,50	 164,82	 190,80
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Hier merken we een aanzienlijke stijging van het eigen vermogen tegenover het basis-
jaar. Als we de subrubrieken bekijken merken we dat dit vooral te wijten is aan de 
ongelofelijke stijging van het overgedragen resultaat, niet minder dan 18 keer zoveel 
in 2003 vergeleken met basisjaar 2000. Als we dan rekening houden met de absolute 
cijfers kunnen we de stijging van het eigen vermogen met factor 1,9 verklaren.

4.2.2. Verticale analyse of analyse van de structuur

Het is belangrijk het relatief aandeel van een bepaalde rubriek op balans of resultaten-
rekening te kennen. Daarvoor wordt het totaal van de activa en de passiva op de balans  
aan 100 % gelijkgesteld en elke post als een percentage van het totaal berekend.
Voor de resultatenrekening en de resultaatverwerking wordt dezelfde methode toe-
gepast: de opbrengsten en kosten worden berekend in percentage van de omzet, die 
aan 100 % wordt gelijkgesteld. Indien de uitzonderlijke en financiële resultaten rela-
tief belangrijk zijn, kan men de financiële en de uitzonderlijke opbrengsten en kosten 
afzonderlijk analyseren door ze uit te drukken in percentage van de financiële, resp. de 
uitzonderlijke opbrengsten. In de resultaatverwerking worden de verschillende rubrie-
ken uitgedrukt in verhouding tot het te verdelen of te verwerken totaal, gelijkgesteld 
aan 100 %.
Verticale analyse laat toe de structuur van de balans vast te stellen: wat is de samen-
stelling van de geïnvesteerde activa en in welke mate dragen de verschillende passiva 
bij tot de financiering van de onderneming.
Verticale analyse van de resultaten, vooral van de bedrijfsresultaten, is minstens even 
belangrijk. De bedrijfsresultaten kunnen gerelateerd worden aan één centraal cijfer: de 
omzet. De meeste bedrijfskosten worden immers op lange termijn in meer of mindere 
mate beïnvloed door het activiteitsniveau of de omzet. Verticale analyse toont aldus de 
structuur van opbrengsten en kosten.

Naast de studie van de structuur van balans en resultaten op één ogenblik, is het 
mogelijk de balans en de resultaten van enkel opeenvolgende jaren verticaal te analy-
seren en te vergelijken. Verticale analyse in de tijd laat toe een inzicht te krijgen in de 
wijzigingen qua relatieve samenstelling van balans en resultaten en vervolledigt dus 
de horizontale analyse, die aangeeft welke verschuivingen doorheen de tijd voordoen 
in een rubriek, onafhankelijk van de evolutie van het totaal.

Als we hetzelfde voorbeeld nemen als bij de tijdindexen, krijgen we onderstaande cij-
fers. Hier merken we dat het eigen vermogen een groter gewicht krijgt in het totaal 
van de activa. Dit natuurlijk te wijten aan de stijging van het overgedragen resultaat 
die ervoor zorgt dat het absolute cijfer meer invloed heeft in het totaalbeeld. Het eigen 
vermogen vertegenwoordigt in 2003 bijna 1/5 van het totaal actief.

Structuurindexen

 2001	 2002	 2003

Kapitaal
HWMW
Reserves 1,21 1,22 1,85
overgedragen resultaat 5,35 7,96 10,43
subsidies 5,87 5,65 5,09
Sluitpremies 1,91 1,93 1,92

EIGEN VERMOGEN 14,34 16,76 19,29
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4.2.3. Ratioanalyse

Een ratio is een verhoudingsgetal, waarbij twee of meer gegevens uit de balans, de 
resultatenrekening of de toelichting aan elkaar gerelateerd worden. Ratio’s moeten in 
onderling verband bestudeerd worden.

In deze cursus wordt dieper ingegaan op de 21 ratio’s die de Nationale Bank hanteert. 
Dit zijn algemene ratio’s, die voor een groot aantal verschillende ondernemingen kan 
toegepast worden. We behandelen achtereenvolgens ratio’s i.v.m. liquiditeit, solvabili-
teit, rendabiliteit en toegevoegde waarde.

1.	 Liquiditeitsratio’s

Liquiditeit betreft de mate waarin een onderneming in staat is kasmiddelen te mobili-
seren om haar kortlopende betalingsverplichtingen na te leven. Liquiditeit wordt altijd 
gelinkt aan het nettobedrijfskapitaal (of	eigen	werkingskapitaal). Dit nettobedrijfskapi-
taal kan op twee manieren bepaald worden:

Indien dit cijfer kleiner is dan nul, wil dit zeggen dat de onderneming vaste activa finan-
ciert met korte termijnkredieten. Dit is uiteraard geen gezonde situatie. Het saldo dat 
eventueel hoger is dan nul geeft in zekere mate de mogelijkheden tot investeren aan.

Als we deze definitie in ratio uitdrukken bekomen we de liquiditeitsratio in ruime zin of:

De	current	ratio	(NBB	13)

Vlottende activa – vorderingen op meer dan één jaar

Schulden op ten hoogste één jaar + overlopende rekeningen passiva

Dit is de verhouding van de beschikbare waarden, de debiteuren op korte termijn en de 
voorraden tot de schulden op korte termijn. Het is een belangrijke ratio omdat hij kan 
beschouwd worden als een absoluut criterium van het financieel evenwicht. Hij moet in 
principe groter zijn dan 1. Wanneer hij veel te groot is, zijn ofwel de voorraden te groot, 
betalen de debiteuren te laat of worden de leveranciers te vroeg betaald, ofwel twee of 
alle drie deze oorzaken samen. Kortom een te ruim financieel beleid. Een te grote voor-
raad kost geld en zal dus zijn weerslag hebben op de financiële kosten. De klanten die 
te laat betalen getuigen van een slecht klantenbeheer. De leveranciers te vlug betalen 
kan de onderneming in financiële moeilijkheden brengen.
Wanneer deze ratio echter te klein is zullen er zeker moeilijkheden zijn om de schul-
den op korte termijn te betalen, en zal de onderneming moeten beroep doen op de 
aandeelhouders of derden om nieuw geld te bekomen. Dit financieel onevenwicht kan 
leiden tot faling.

•

Eigen vermogen
+ voorzieningen en uitgestelde      

belastingen
+ schulden op meer dan één jaar
– vaste activa
– vorderingen op meer dan één jaar

Voorraden en bestellingen in uitvoering
+ vorderingen op ten hoogste één jaar

+ geldbeleggingen
+ overlopende rekeningen
+ liquide middelen
– schulden op ten hoogste één jaar
– overlopende rekeningen

OFWEL
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De liquiditeitsratio of current ratio kan ook te groot zijn in een handelsonderneming 
die producten koopt en deze verder verkoopt zonder fabricageproces, dus gewoon 
verder verkoopt zoals zij gekocht werden, maar wel met een grote winstmarge. Daar 
zullen de voorraden niet te groot zijn maar zullen de klanten een abnormaal hoog cijfer 
aantonen. In dit geval komt het dus niet door te laat betalen maar wel door de grote 
winstmarge. Dit kan men dus zeker geen slecht financieel beleid gaan noemen.
Men ziet dus dat men de ratio’s moet benaderen op een voorzichtige manier en dat 
men vooraleer er een interpretatie aan te geven de onderneming moet of zou moe-
ten kennen. De ene sector is de andere niet en dus kan een current ratio, evenals de 
andere, een gans andere betekenis hebben in een handelsonderneming dan in een 
industriële onderneming.

Daarnaast bekijkt men ook de liquiditeitsratio in enge zin of de ‘acid	test’. Deze ratio 
elimineert de minst liquide elementen (voorraden	en	bestellingen	in	uitvoering	evenals	
de	overlopende	rekeningen). Teller en noemer van deze ratio worden beperkt tot de 
meest liquide elementen en dus strenger opgevat; vandaar ook de benaming ‘quick	
ratio’ of ‘acid	test’.

De	quick	ratio	(	NBB	14)

Vorderingen op ten hoogste 1 jaar + geldbeleggingen + liquide middelen

Schulden op ten hoogste 1 jaar

Dit is de verhouding van de beschikbare waarden en debiteuren op korte termijn tot de 
schulden op korte termijn. Om goed te zijn moet deze ratio tussen 0,7 en 0,9 liggen. 
Als hij erboven ligt, betekent dit dat ofwel de klanten niet vlug genoeg betalen ofwel 
de leveranciers te vlug betaald worden. Wanneer hij er te ver onder ligt zullen er zeker 
moeilijkheden zijn om de schulden op korte termijn te betalen.

De reële liquiditeitspositie van een onderneming wordt naast het nettobedrijfskapitaal 
in belangrijke mate beïnvloed door de samenstelling van de kortlopende activa en pas-
siva. We analyseren daarom ook de ratio’s m.b.t. de voorraden, handelsvorderingen en 
handelsschulden op ten hoogste één jaar.

Aangezien de actiefbestanddelen dienen gefinancierd te worden kunnen we voor elke 
actiefpost spreken van een investering, het aanwenden van ter beschikking gestelde 
gelden. In die zin is zelfs het aanhouden van liquide middelen een investering.

Rotatie	van	de	voorraad	handelsgoederen,	grond-	en	hulpstoffen	(NBB	15)

Bedrijfskosten – wijzigingen in voorraden – geproduceerde VA –
exploitatiesubsidies – kapitaalsubsidies

  x 365
Voorraad handelsgoederen + grond- en hulpstoffen

Rotatie	van	de	voorraad	goederen	in	bewerking	en	gereed	product	(NBB	16)

Bedrijfskosten – wijzigingen in voorraden – geproduceerde VA –
exploitatiesubsidies – kapitaalsubsidies

  x 365
Voorraad goederen in bewerking + gereed product

•

•

•
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De noemer vertegenwoordigt telkens de kostprijs van de verkopen. Op die manier krij-
gen we een beeld hoeveel maal de desbetreffende voorraad gedurende het boekjaar 
gemiddeld verkocht is.

Algemeen kan gesteld worden: hoe hoger de voorraadrotatie, hoe sneller de voorra-
den gerealiseerd worden en hoe beter de liquiditeit ervan. Een trage voorraadrotatie 
wijst op een grote voorraadpositie in vergelijking met de omzet of op verouderde voor-
raden die niet of moeilijk verkoopbaar zijn.

Aantal	dagen	klantenkrediet	(NBB	17)

Handelsvorderingen op max. één jaar + geëndosseerde handelseffecten   x 365
Omzet + andere bedrijfsopbrengsten + exploitatiesubsidies + BTW op

verkopen

Deze ratio toont het gemiddeld aantal dagen uitstel van betaling de onderneming toe-
laat.
Het is voor de meeste ondernemingen niet mogelijk om bij elke verkoop een contante 
betaling te bekomen. Het toestaan van een krediet aan klanten is vaak een belangrijk 
verkoopsargument. De aangroei van de handelsvorderingen is echter het immuniseren 
van fondsen die geen meerwaarden veroorzaken. De inning van vorderingen kan in 
zekere banen worden geleid door een inningpolitiek te voeren van kortingen of inte-
resten.
Hoe kleiner het aantal dagen, hoe sterker de liquiditeit.

Aantal	dagen	leverancierskrediet	(NBB	18)

Handelsschulden op ten hoogste één jaar   x 365
Inkopen van handelsgoederen, grond- en hulpstoffen + diensten en

diverse goederen + BTW op inkopen

Het verkrijgen van goede voorwaarden bij aankopen kan inhouden dat men uitstel 
van betaling bedingt. Soms is men echter niet meer in staat om de leverancier tijdig 
te betalen. In dit geval loopt men nalatigheidinteresten op. Het aantal dagen leveran-
cierskrediet moet dan ook geïnterpreteerd worden.
Is het werkelijk effectief betalingsuitstel dat men verkregen heeft of gaat het hier om 
een gebrek aan liquide middelen om de leveranciers te betalen.
Sommige leveranciers geven serieuze kortingen voor contante betalingen, in dat geval 
kan het leverancierskrediet een dure financieringsvorm zijn.

2.	 Solvabiliteitsratio’s

Het hoofddoel van solvabiliteitsratio’s is na te gaan in hoeverre een onderneming in 
staat is haar financiële verplichtingen i.v.m. interestbetaling en aflossing van schulden 
na te komen. Hier gebruikt men de schuldgraad- en dekkingsratio’s.
De algemene schuldgraad van een onderneming kan op verschillende wijzen gemeten 
worden. De NBB maakt de keuze voor de financiële onafhankelijkheid.

•

•
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De	financiële	onafhankelijkheid	(NBB	19)	

Eigen vermogen

Totaal vermogen

Dit is de verhouding van het eigen vermogen tot het totaal vermogen. Deze ratio laat 
toe het financieel evenwicht in de onderneming te waarderen. Men mag aannemen 
dat, samen met de liquiditeitsratio of current ratio, de financiële zelfstandigheid de 
voornaamste ratio’s zijn. Als deze drie kencijfers goed zijn kan men spreken van een 
solide basis voor een gezonde solvabele onderneming.
Eerst en vooral duidt deze ratio de onafhankelijkheid (zelfstandigheid) van de onderne-
ming aan, met andere woorden de kansen op een stabiele toekomst. Ten tweede heeft 
zijn verzwakking over het algemeen een negatieve invloed op de rentabiliteit omdat 
de financiële kosten dan verhogen. Inderdaad, hoe groter de schulden, hoe groter de 
interestlasten.
Concreet geldt: hoe lager de graad van financiële onafhankelijkheid, hoe kleiner de 
bescherming van de schuldeisers. De buffer, gevormd door het eigen vermogen, wordt 
kleiner. Dit kan dus ook als een indicator voor het financieel risico geïnterpreteerd 
worden.

3.	 Rendabiliteitsratio’s

Rendabiliteitsratio’s hebben tot doel de resultaten van de onderneming op relatieve 
basis te evalueren. De rendabiliteit wordt bestudeerd in relatie tot de verkopen, de 
activa en het eigen vermogen.

Nettoverkoopmarge	(NBB	2)

Nettomarge =
Bedrijfsopbrengsten – bedrijfskosten + kapitaalsubsidies

Omzet + andere bedrijfsopbrengsten – exploitatiesubsidies

Abstractie makende van de kapitaal- en exploitatiesubsidies kunnen we  stellen dat het 
hier gaat om de proportionele verhouding van het bedrijfsresultaat over het geheel van 
de bedrijfsopbrengsten. Indien men hier nu bijvoorbeeld het resultaat 0,08 verkrijgt, 
wil dit zeggen dat men bij een verkoop ten bedrage van 100,8 winst maakt zonder 
rekening te houden met de financiële kosten en opbrengsten evenals de uitzonderlijke 
kosten of opbrengsten van de onderneming.

Brutoverkoopmarge	(NBB	1)

Brutomarge =
Bedrijfsopbrengsten – bedrijfskosten + afschrijvingen +

voorzieningen + kapitaalsubsidies + geactiveerde kosten

Omzet + andere bedrijfsopbrengsten – exploitatiesubsidies

De brutomarge houdt geen rekening met de afschrijvingen en voorzieningen in het 
exploitatieresultaat. De brutomarge geeft een proportionele verhouding van het 
bedrijfsresultaat inclusief de niet-kaskosten. Hoewel de bruto- en nettomarge slechts 
een deel vertegenwoordigen van de uiteindelijke rentabiliteit van de onderneming, 
nl. dat deel dat de bedrijfsactiviteit vertegenwoordigt, zijn deze marges van cruciaal 
belang bij het beoordelen van een bedrijf. Deze marges betreffen zoals gezegd de 
activiteit zelf, ontbloot van onrechtstreekse resultaten ten gevolge van financiering 

•

•

•
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en dergelijke. Voor de werkgelegenheid is het van belang dat deze marge zo groot 
mogelijk is aangezien zowel de verkoop (opbrengst) als de loonkosten (kost) hierin 
vertegenwoordigd zijn.

Bruto- en nettoverkoopmarge moeten gezamenlijk beschouwd worden. Indien bv. de 
brutomarge constant blijft doch de nettomarge daalt, is dit te wijten aan een relatieve 
verhoging van de niet-kaskosten. Een constante brutomarge en een stijgende netto-
marge zijn het gevolg van relatief verlaagde afschrijvingen, waardeverminderingen en 
voorzieningen. Er zijn nog tal van combinaties mogelijk. Deze vergelijking kan moge-
lijke manipulaties aan het licht brengen.

Bruto- en nettorendabiliteit van het totaal der activa, vóór belasting en kosten van schul-
den. Deze ratio’s onderscheiden zich van elkaar voor zover de niet-kaskosten al dan 
niet opgenomen zijn.

Brutorendabiliteit	TA	(NBB	11)

Brutoresultaat vóór niet-kaskosten, vóór financiële kosten en vóór belastingen

Totaal der activa

Nettorendabiliteit	TA	(NBB	12)

Nettoresultaat na niet-kaskosten, vóór financiële kosten en vóór belastingen

Totaal der activa

De rendabiliteit van het totaal der activa of het totaal vermogen geeft aan welk resul-
taat bekomen wordt per 100 geïnvesteerd vermogen.
Ook hier is het aangeraden bruto en netto naast elkaar te bekijken. De vergelijking kan 
nl. de invloed van afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen vaststellen. 
Dit is des te belangrijker naarmate de niet-kaskosten schommelen.

Nettorendabiliteit	van	het	eigen	vermogen	na	belastingen	(NBB	9)

Rendabiliteit eigen vermogen =
Winst (verlies) v.h. boekjaar na belastingen

Eigen vermogen

De rendabiliteit van het eigen vermogen geeft ons de uiteindelijke winst in verhouding 
tot het geheel der ingezette middelen, m.a.w. het ter beschikking gestelde kapitaal door 
de aandeelhouders. De winst van het boekjaar ondergaat in principe drie fasen om tot 
stand te komen. Ten eerste is er de winst die tot stand komt door de bedrijfsactiviteit, 
de BEDRIJFSWINST. Bij dit cijfer worden dan de financiële resultaten geteld. De kos-
ten van  schulden worden afgetrokken en de opbrengsten van financiële beleggingen 
worden erbij geteld om aldus de WINST (OF	VERLIES) UIT DE GEWONE BEDRIJFS-
OEFENING te bekomen. In een laatste fase worden de uitzonderlijke resultaten bij dit 
cijfer geteld om tenslotte de uiteindelijke WINST VAN HET BOEKJAAR te bekomen.

Door het ondernemingsrisico verwacht men dat de rendabiliteit van het eigen vermo-
gen een tweetal procent hoger ligt dan de heersende rentevoet op de markt.

De volgende opmerkingen dienen wel geformuleerd te worden betreffende de rentabi-
liteit van het eigen vermogen:

•

•

•
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u	 De	winst	van	het	boekjaar	is	deels	een	resultaat	dat	op	objectieve	gegevens	be-
rust.	Anderzijds	vormen	de	afschrijvingen	en	de	provisies	een	wezenlijk	bestand-
deel	 in	 de	 berekening	 van	 die	 winst.	 Deze	 cijfers	 berusten	 op	 waardeoordelen	
zoals	reeds	vermeld	in	deze	tekst.

u	 Om	fiscale	redenen	schrijft	men	soms	meer	af	dan	wat	volgens	de	economische	
realiteit	noodzakelijk	is.	Een	gebouw	bv.	verliest	zelden	zijn	nominale	waarde.	Bij	
verkoop	van	een	gebouw	zal	men	dan	een	uitzonderlijk	resultaat	boeken	die	het	
gevolg	is	van	een	onderwaardering	van	het	gebouw.

u		 Financiële	 vaste	 activa	 zijn	 eveneens	 in	 vele	 gevallen	 ondergewaardeerd.	 Men	
koopt	bv.	firma	X	op	in	2000.	Zeven	jaar	lang	maakt	deze	firma	een	winst	van	10 %	
op	haar	eigen	vermogen.	Deze	winst	wordt	niet	uitgekeerd	en	vergroot	enkel	het	
eigen	 vermogen	 van	 deze	 firma	 X.	 In	 de	 resultatenrekening	 van	 de	 bezittende	
vennootschap	zal	gedurende	7	jaar	geen	enkel	teken	zijn	van	deze	virtuele	vermo-
gensaanwas.	Enkel	in	de	toelichting	(als	deze	behoorlijk	is	ingevuld)	zullen	we	op	
pagina	10	een	idee	kunnen	krijgen	van	deze	verrijking.	Indien	tenslotte	firma	X	na	
7	jaar	verkocht	wordt,	blijkt	deze	195 %	van	haar	initiële	waarde	te	hebben.

u		 Ook	 het	 eigen	 vermogen	 is	 niet	 immuun	 van	 subjectieve	 waarderingen.	 Indien	
men	vaststelt	dat	sommige	actiefbestanddelen	ondergewaardeerd	zijn	zal	het	be-
drijf	overgaan	tot	herwaarderingen.	Deze	herwaarderingen	maken	deel	uit	van	het	
eigen	vermogen.	Dit	heeft	dan	weer	uiteraard	effect	op	bovenvermelde	ratio.

Bovenvermelde opmerkingen zijn slechts een selectie uit de bedenkingen die men kan 
hebben betreffende de rendabiliteit van een onderneming. Ondernemingen zijn soms 
economisch of fiscaal verplicht om bepaalde waardeoordelen te doen. In principe die-
nen deze oordelen objectief te zijn en een getrouw beeld te geven van de realiteit. 
Vaak echter worden herwaarderingen pas dan doorgevoerd wanneer ze de balans een 
opsmuk kunnen bezorgen in minder goede tijden. Men dient dus zeer voorzichtig te 
zijn bij de interpretatie.

Als bijkomende ratio voor de rendabiliteit van het eigen vermogen hanteert de NBB 
ook de cashflow in verhouding tot het eigen vermogen. Daarom leggen we eerst het 
begrip cashflow nader uit.

Het	begrip	CASHFLOW

Hoewel we in geen enkele balans dit begrip terugvinden, is de cashflow minstens even 
belangrijk als de boekhoudkundige winst. De boekhoudkundige winst is trouwens een 
resultaat dat tot stand komt nadat een aantal waarderingen hebben plaatsgevonden. 
Deze waarderingen komen niet altijd op een objectieve manier tot stand. Soms spelen 
ook fiscale aspecten een rol in deze waarderingen.

Om de effecten van subjectieve beoordelingen te neutraliseren is het soms nuttig om 
over de cashflow te spreken in plaats van de winst. Men dient er dan echter wel reke-
ning mee te houden dat bepaalde (noodzakelijke) kosten niet in het alzo bekomen 
resultaat zijn opgenomen.

De cashflow is de boekhoudkundige winst vermeerderd met de niet-kaskosten en 
verminderd met de niet-kasopbrengsten.

Of…

De cashflow is het verschil tussen de kasopbrengsten en de kaskosten.

•
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Hoewel de bovenste definitie de moeilijkste lijkt, is deze toch de meest aangewezen 
om de cashflow te berekenen.
We starten dus vanuit de boekhoudkundige winst die we uit de resultatenrekening 
halen. Hierbij tellen we de afschrijvingen op die uiteraard geen kasuitgaven vertegen-
woordigen.

Provisies die aangelegd zijn om bepaalde risico’s of toekomstige kosten te dekken zijn 
ook geen kasuitgaven, dus tellen we deze er eveneens bij op. Een waardevermindering 
op een actiefbestanddeel (andere	dan	afschrijvingen) heeft een effect op het resultaat 
maar zal niet leiden tot een kasuitgave.

Anderzijds worden er provisies teruggenomen die dan een positieve invloed zullen 
hebben op het resultaat zonder dat hiertegenover een kasinkomst staat. Deze terug-
name dienen we dan van het resultaat af te trekken.

De cashflow dient men als volgt te interpreteren:

u	 het	is	de	binnenkomende	geldstroom	van	de	onderneming;
u	 het	is	de	bron	waaruit	de	afbetalingen	voor	eventuele	leningen	kunnen	geschie-

den;
u	 de	cashflow	kan	eveneens	aangewend	worden	om	nieuwe	investeringen	te	finan-

cieren;
u	 de	cashflow	is	geen	winst	of	verlies	aangezien	een	aantal	kosten	niet	in	dit	resul-

taat	begrepen	is.

Men dient echter voorzichtig te zijn in sommige gevallen:

u	 soms	wordt	de	cashflow	gebruikt	om	verliezen	te	verdoezelen.	De	ondernemingen	
spreken	liever	over	deze	term	aangezien	deze	meestal	een	beter	resultaat	geeft;

u	 bedrijven	die	een	zeer	kapitaalintensief	productieproces	hebben	zullen	een	gro-
tere	cashflow	hebben	dan	bedrijven	met	een	arbeidsintensieve	productie.	Dit	zal	
zo	zijn	omwille	van	de	hogere	afschrijvingsmassa	op	het	machinepark;

u	 een	negatieve	cashflow	duidt	op	een	financieringstekort	van	de	lopende	uitgaven.	
Dus	dient	de	onderneming	haar	kortetermijnoperaties	door	vreemd	vermogen	te	
bekostigen.	Dit	is	uiteraard	één	der	laatste	fases	van	de	doodstrijd	van	de	onder-
neming	in	kwestie.

Samengevat kunnen we stellen dat de cashflow een iets objectievere weergave is van 
het resultaat van de onderneming aangezien er bij de berekening van dit cijfer geen 
beroep wordt gedaan op (subjectieve) beoordelingen over levensduur, waardevermin-
deringen, toekomstige niet vaststaande kosten, etc. De cashflow is een bron van waar-
uit een aantal investeringen of aflossingen van leningen kunnen worden gefinancierd.

De cashflowrendabiliteit komt dus eigenlijk overeen met de brutorendabiliteit van het 
eigen vermogen. Deze ratio toont de efficiëntie van de onderneming in het genereren 
van bruto-inkomen (cash) uit het eigen vermogen.
Het verschil met vorige ratio komt dus weer neer op de afschrijvingen, waardevermin-
deringen en voorzieningen, ofte niet-kaskosten.

De	cashflowrendabiliteit	(NBB	10)

cashflowrendabiliteit =
Cashflow

Eigen vermogen

•
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Ook hier is de berekening van de brutorendabiliteit als aanvulling op de nettorendabi-
liteit des te belangrijker naarmate de niet-kaskosten grotere schommelingen vertonen 
en dus de nettorendabiliteit aanzienlijk beïnvloeden.
Het gebruik van de cashflow i.p.v. de winst of verlies geeft een objectiever beeld. Op 
die manier wordt de mogelijkheid tot verbloemen van de resultaten beperkt, via bv. 
versnelde of vertraagde afschrijvingen. Of beter gezegd, via manipulaties in de niet-
kaskosten.

4.	 Toegevoegde	waarderatio’s

Toegevoegde	waarde

De toegevoegde waarde geeft weer welk deel van het productieproces van grond-
stof tot eindproduct binnen de onderneming tot stand is gekomen. Op internationaal 
niveau is dit in vele gevallen het argument om invoerheffingen (bij	te	weinig	T.W.) op te 
leggen.

De bruto toegevoegde waarde is een eenvoudige rekensom:

     Verkoopprijs van de productie
 –  aankoopprijs van de intermediaire goederen (grondstoffen,	diensten)

     Bruto toegevoegde waarde

Men kan dus stellen dat er zich in deze waarde een aantal belangrijke bedrijfskosten 
bevinden. De belangrijkste zijn: personeelskosten, de niet-kaskosten (afschrijvingen	
e.d.), de kosten van vreemd vermogen (interesten) en de vergoeding van het kapitaal 
(dividend).

Bruto	toegevoegde	waarde	per	personeelslid	(NBB	4)

De bruto toegevoegde waarde per werknemer is een klassieke maatstaf voor de pro-
ductiviteit en dus voor de concurrentiekracht van een onderneming.

Bruto toegevoegde waarde

gemiddeld personeelsbestand in VTE

Hier dient zeker rekening gehouden worden met de sector, de aard van de producten 
en de graad van verticale integratie. M.a.w. commerciële ondernemingen brengen rela-
tief minder toegevoegde waarde voort dan industriële of dienstenbedrijven. Ook zal de 
toegevoegde waarde groter zijn naarmate de onderneming meer zelf produceert, dan 
wel intermediaire goederen inkoopt.

Het	aandeel	van	de	personeelskosten	in	de	toegevoegde	waarde	(NBB	6)

Personeelskosten

Bruto toegevoegde waarde

Zoals hiervoor reeds vermeld is de bruto toegevoegde waarde het totaal der kosten 
die aan het eindproduct wordt toegevoegd binnen de onderneming. De personeels-
kosten maken daar uiteraard deel van uit. Dit aandeel geeft echter de afhankelijkheid 
weer van de onderneming van de betreffende kosten.

•

•
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Indien de onderneming overgaat tot een vermindering van het personeel met bv. 10 % 
en het aandeel van de personeelskosten is bv. 60 % in de toegevoegde waarde, dan 
zal de onderneming een kostenbesparing bekomen van 10 x 60 / 100 x 100; dan zal de 
kostenbesparing 6 % bedragen van het totaal der kosten. Anderzijds zal een loonsver-
hoging van 5 % in dit geval een kostenverhoging genereren van 3 %.

Het aandeel van deze kosten is enigszins van belang bij falingspredictie en het voor-
spellen van collectieve ontslagen. Elke sector heeft een optimale verdeelsleutel tussen 
de aanwending van kapitaal (investeringen) en arbeid.
Arbeidsintensieve sectoren (zoals	 bv.	 textiel) zullen een hoger aandeel hebben dan 
kapitaalintensieve sectoren (bv.	 chemie). Algemeen mag aangenomen worden dat 
zelfs in de arbeidsintensieve sectoren nooit meer dan 85 % mag worden behaald. In 
geval van ernstige verliezen gebeurt het wel eens dat dit aandeel boven de 100 % uit-
stijgt. De gevolgen zijn voor de hand liggend.

Investeringsgraad	(NBB	20)

Voor de toegevoegde waardecreatie zijn uiteraard vooral de investeringen in materiële 
vaste activa van belang. We definiëren daarom de volgende ratio:

Investeringsgraad =
aanschaffingen van materiële vaste activa

bruto toegevoegde waarde

Deze ratio kan aanwijzingen geven op de continuïteit van de onderneming.

Bruto	toegevoegde	waarde	i.f.v.	bedrijfsopbrengsten	(NBB	3)

Bruto toegevoegde waarde

Omzet + andere bedrijfsopbrengsten + voorraadwijzigingen + geproduceerde VA

De noemer is niets anders dan de bruto toegevoegde waarde verminderd met de 
bedrijfskosten. Of anders uitgedrukt:

Bedrijfsopbrengsten - bedrijfskosten

Bedrijfsopbrengsten

Deze ratio bekijkt opnieuw de prestaties van de onderneming, maar hier vooral wat 
betreft de bedrijfsresultaten. Normaliter komt een stijgende productie overeen met een 
dalend aandeel kosten. M.a.w. kunnen de operationele prestaties hierdoor gemeten 
worden, zonder rekening te houden met financiële of uitzonderlijke elementen. Bij een 
stijgende bruto toegevoegde waarde moet deze ratio in tijd dus stijgen, anders treedt 
er inefficiëntie op.

Bruto	toegevoegde	waarde	i.f.v.	bruto	materiële	vaste	activa	(NBB	5)

Bruto toegevoegde waarde

Bruto materiële vaste activa

•

•
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Aanschaffingen	 van	 materiële	 vaste	 activa	 i.f.v.	 materiële	 vaste	 activa	 per	
einde	van	het	vorig	boekjaar	(NBB	21)

aanschaffingen van materiële vaste activa

MVA per einde vorig boekjaar

Deze ratio duidt ook op het investeringsklimaat bij de onderneming.

Het	aandeel	van	de	niet-kaskosten	in	de	toegevoegde	waarde	(NBB	7)

Of m.a.w. de afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen voor risico’s en 
kosten ten opzichte van de toegevoegde waarde. Deze ratio kan ook benaderd worden 
door het aandeel van de afschrijvingen in de bruto toegevoegde waarde.

Niet-kaskosten

Bruto toegevoegde waarde

Hier gaat het over de investeringen in verhouding tot de kosten. Hoe hoger de inves-
teringen zijn, des te hoger de afschrijvingen. Een verouderd bedrijf zal dit aandeel dan 
ook zien verminderen tegenover de andere kosten aangezien zulk bedrijf vaak werkt 
op reeds afgeschreven installaties. Men dient deze ratio vooral in combinatie te zien 
met de toelichting betreffende de materiële vaste activa. Zijn de afschrijvingen vermin-
derd door de desinvestering in machines, dan vormt er zich een probleem betreffende 
de productiecapaciteit. In andere gevallen stelt er zich niet direct een probleem.

Aandeel	van	de	schulden	in	de	toegevoegde	waarde	(NBB	8)

Kosten van schulden

Bruto toegevoegde waarde

Een bedrijf zal voor de financiering van een aantal activa-bestanddelen een beroep 
moeten doen op vreemd kapitaal. Aan dit vermogen hangt vanzelfsprekend een prijs-
kaartje. Deze ratio staat in direct verband met de eerder besproken solvabiliteit. Deze 
ratio geeft dan ook het aandeel van deze kosten in het totaal der kosten weer. Een 
bedrijf bevindt zich in ernstige moeilijkheden wanneer dit aandeel systematisch stijgt. 
Zoals we reeds eerder gezien hebben zal de financiering door vreemd vermogen stij-
gen naarmate de cashflow van de onderneming niet meer volstaat om de noodzake-
lijke investeringen op te vangen en in een verder stadium (negatieve	cashflow) zullen 
zelfs de lopende uitgaven door vreemd vermogen dienen gefinancierd te worden. Deze 
financieringen veroorzaken natuurlijk de aanverwante kosten. Het disconto ten laste 
van de onderneming behoort eveneens tot de financiële kosten.

Als illustratie een beeld van de 21 ratio’s voor het geheel van de Belgische onderne-
mingen.

•

•

•
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Naast deze ratio’s die de Nationale Bank hanteert, bestaan er nog tal van andere bete-
kenisvolle verhoudingen. Het is in deze cursus niet de bedoeling die allemaal te behan-
delen. Toch is er nog een bijkomende ratio die we willen vermelden.

Hij behoort tot de solvabiliteitsratio’s. Deze ratio’s behandelen zoals we al weten het 
financiële risico. Financieel risico is meer dan het risico dat het nettoresultaat onvol-
doende is om de financiële kosten van het vreemd vermogen te dragen. Financieel 
risico omvat ook het risico dat een onderneming niet in staat is de aangegane schul-
den te betalen. Een ratio die dit analyseert is de dekking van het vreemd vermogen op 
lange termijn door de cashflow.

De	dekking	van	het	vreemd	vermogen	op	lange	termijn	door	de	cashflow

Vreemd vermogen op lange termijn

Cashflow

Veronderstel dat een onderneming haar vaste activa volledig financiert door schulden 
op lange termijn. Deze schulden dienen uiteraard binnen een bepaalde periode afge-
lost te worden. De bron van die aflossing is de cashflow. Het cijfer dat bekomen wordt 
door bovenvermelde breuk, geeft het aantal jaren weer die de onderneming nodig 
heeft om haar langetermijnverplichtingen tegemoet te komen.

Indien dit cijfer kleiner is of gelijk aan 2 wil dit zeggen dat de onderneming in min-
der dan twee jaar haar schulden kan aflossen. In beurskringen spreekt men over een 
onderneming met een ‘A	quotering’. Het is natuurlijk aangewezen dat dit cijfer niet 
hoger is dan de looptijd van de langetermijn schulden.

Er kunnen zich volgende toestanden voordoen:

u		 De	verkregen	afbetalingstermijn	is	kleiner	dan	de	afbetalingstermijn	van	de	lange-
termijn	schulden:

	 	 Het	bedrijf	 is	 in	 staat	om	aan	haar	 langetermijnverplichtingen	 tegemoet	 te	 komen	
en	bekomt	zelfs	een	saldo	waarmee	men	investeringen	kan	doen	zonder	hiervoor	te	
moeten	lenen.

u		 De	verkregen	afbetalingstermijn	is	gelijk	aan	de	afbetalingstermijn	van	de	lange	
termijnschulden:

	 	 Het	bedrijf	blijft	in	staat	om	aan	haar	langetermijn	verplichtingen	tegemoet	te	komen	
maar	 zal	 zich	 voor	 vervangingsinvesteringen	opnieuw	dienen	 te	bevoorraden	 via	
leningen	tenzij	de	levensduur	van	de	investering	langer	is	dan	de	afbetalingstermijn.

u		 De	verkregen	afbetalingstermijn	is	groter	dan	de	afbetalingstermijn	van	de	lange-
termijnschulden:

	 	 In	de	veronderstelling	dat	de	levensduur	van	de	investering	ongeveer	gelijk	loopt	met	
de	afbetalingstermijn	kunnen	we	veronderstellen	dat	in	dit	geval	op	middellange	ter-
mijn	het	bedrijf	minstens	haar	investeringen	zal	moeten	terugschroeven.	In	dat	geval	
zal	men	aanvankelijk	moeten	lenen	om	de	afbetalingen	te	financieren.	Enkel	wanneer	
men	kan	blijven	dezelfde	cashflow	verkrijgen	door	verder	te	werken	op	reeds	afge-
schreven	installaties	is	er	voor	deze	onderneming	nog	enige	hoop.	Zonder	structurele	
veranderingen	zijn	dit	soort	ondernemingen	in	ernstige	moeilijkheden.

•
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Een belangrijke opmerking die men dient te maken is deze van de schulden aan de 
kredietinstellingen en andere schulden die in principe op korte termijn zijn maar die het 
karakter hebben van een langetermijn schuld. Ondernemingen in moeilijkheden zullen 
bezwaarlijk nog financieringen kunnen verkrijgen op lange termijn. In dit geval wordt in 
vele gevallen de limieten van het lopende kaskrediet afgetast. Dit kaskrediet wordt dan 
een veelvoud van… de cashflow!

Het spreekt voor zich dat de onderneming niet meer in staat zal zijn dit kaskrediet 
op korte termijn aan te zuiveren. Deze schuld heeft aldus haar karakter van korteter-
mijnschuld verloren. Het mag dan misschien ook in vraag gesteld worden om althans 
in sommige gevallen deze schulden (gedeeltelijk) op te nemen bij de langetermijn 
schulden.

Nog een belangrijke opmerking betreft de niet opgevraagde schulden uit achterge-
stelde leningen en andere leningen aangegaan bij bedrijven uit de groep waartoe men 
behoort en waarbij de vervaldata niet gekend zijn. In vele gevallen gaat het hier over 
schulden die het karakter hebben van maatschappelijk vermogen met dien verstande 
dat er in sommige gevallen een vaste rente dient betaald te worden. Bij de beoordeling 
van de bovenvermelde ratio dient men deze schulden dan ook best uit het totaal der 
schulden te halen.
Deze cashflowdekking is ongetwijfeld een waardevolle aanvulling op de financiële 
onafhankelijkheid.
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�.	ONDERNEMING	IN	MOEILIJKHEDEN

	 Wettelijke	definitie	van	de	onderneming	in	moeilijkheden

5.1.	 Vennootschapswetgeving

De wetgeving bepaalt dat indien ten gevolge van de opgelopen verliezen het netto-
actief lager is dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, de raad van bestuur bin-
nen twee maanden een uitzonderlijke algemene vergadering van de aandeelhouders 
dient bij elkaar te roepen.
Deze bijeenkomst dient te gebeuren binnen twee maanden nadat dit verlies is vastge-
steld of wettelijk vastgesteld zou moeten zijn. Op deze algemene vergadering kunnen 
de aandeelhouders overgaan tot liquidatie van de vennootschap of tot sanering.
(W.	Venn.,	art.	633,	1ste	lid,	NV	en	Comm.	VA;	art.	332,	1ste	lid,	BVBA;	art.	431,	1ste	lid,	
CVBA)

Wanneer het netto-actief gedaald is tot minder dan ¼ van het maatschappelijk kapi-
taal, wordt op dezelfde wijze gehandeld.
In dat geval heeft de ontbinding plaats wanneer zij wordt goedgekeurd door ¼ van de 
ter vergadering uitgebrachte stemmen.
(W.	Venn.,	art.	633,	4de	 lid,	NV	en	Comm.	VA;	art.	332,	3de	 lid,	BVBA;	art.	431,	3de	 lid,	
CVBA)
 
Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het wettelijk vereiste minimumbe-
drag, kan elke belanghebbende de ontbinding van de vennootschap vorderen. De 
minimumbedragen zijn vastgesteld op:

-	 61.500,00	EUR	in	een	NV;
-	 6.200,00	EUR	in	een	BVBA	en	een	CVBA.

In voorkomend geval kan de rechtbank een termijn toestaan om de toestand te regu-
lariseren.
(W.	Venn.,	art.	634,	NV	en	Comm.	VA;	art.	333,	BVBA;	art.	432,	CVBA)

Het netto-actief kunnen we op twee manieren berekenen. We kunnen het totaal der 
activa of het balanstotaal verminderen met alle schulden, voorzieningen en opgelopen 
verliezen.
Het netto-actief kunnen we ook omschrijven als het eigen vermogen verminderd met 
de opgelopen verliezen.

We moeten even stilstaan bij de post herwaarderingsmeerwaarden. Wettelijk gezien 
mogen de herwaarderingsmeerwaarden niet omgezet worden in kapitaal. Toch hebben 
deze meerwaarden betrekking op een deel van de activa. Bij liquidatie van deze activa 
komt deze meerwaarde, indien juist begroot, ten goede van de onderneming. Volgens 
de vennootschapswet en de berekening die start vanuit het eigen vermogen, behoren 
die herwaarderingsmeerwaarden tot het netto-actief.
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5.2.	 Boekhoudkundige	 voorwaarden	 voor	 een	 onderneming	 in	
moeilijkheden

Een onderneming in moeilijkheden kan afwijken van bepaalde sociale verplichtingen 
en eventueel aanspraak maken op het fonds van bedrijfssluitingen. Om erkend te wor-
den als onderneming in herstructurering moet de onderneming aan volgende boek-
houdkundige voorwaarden voldoen:

1°	 De	jaarrekeningen	van	de	twee	boekjaren	die	het	neerleggen	van	een	herstructu-
reringsplan	voorafgaan	moeten	een	verlies	uit	gewone	bedrijfsactiviteit	vertonen	
voor	belastingen	en	het	laatste	boekjaar	moet	een	verlies	vertonen	dat	groter	is	
dan	de	afschrijvingen	en	de	waardeverminderingen.

Er wordt dus duidelijk gesteld dat het moet gaan om verlies uit gewone bedrijfsuitoe-
fening. Het verlies is samengesteld als volgt:

+  Bedrijfsinkomsten
-   Bedrijfsverliezen

     Bedrijfsresultaat

+  Financiële opbrengsten
-   Financiële uitgaven

    Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening

De uitzonderlijke kosten en opbrengsten mogen dus niet in deze berekening worden 
opgenomen. Dit is enigszins normaal. Uitzonderlijke opbrengst of kost kan men moei-
lijk als een structureel element van het resultaat beschouwen. Bij de verkoop van een 
gebouw kan er een meerwaarde gerealiseerd worden die geen verband houdt met de 
activiteit van de onderneming maar enkel onderhevig is aan schommelingen op de 
immobiliënmarkt. Anderzijds kunnen voorzieningen voor herstructureringen geboekt 
worden.

2°	 Het	laatste	jaar	moet	dit	verlies	het	bedrag	van	de	afschrijvingen	en	waardever-
minderingen	overschreven	hebben.

Dit komt eigenlijk neer op een negatieve cashflow zonder toerekening van het uitzon-
derlijk resultaat.
Berekening:

+  Winst van het boekjaar
-  Uitzonderlijke opbrengsten
+  Uitzonderlijke kosten

    Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening

+  Afschrijvingen (geen uitzonderlijke)
+  Waardevermindering (geen uitzonderlijke)

    Cashflow uit gewone bedrijfsuitoefening
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3°	 De	derde	boekhoudkundige	voorwaarde	is	de	voorwaarde	die	werd	besproken	in	
de	vennootschapswetgeving,	onder	W.	Venn.,	art.	633,	1ste	lid,	NV	en	Comm.	VA;	
art.	332,	1ste	lid,	BVBA;	art.	431,	1ste	lid,	CVBA.

Voor de onderneming in moeilijkheden worden enkele nuanceringen aan de vorige 
criteria aangebracht:

	 1°	 Men	stelt	dat	de	onderneming	gedurende	de	laatste	vier	jaar	een	verlies	moet	hebben	
opgestapeld	waardoor	het	eigen	vermogen	met	ten	minste	30 %	moet	zijn	gedaald.

De voorwaarde wordt dus:

+  Kapitaal
+  Uitgiftepremies
+  Herwaarderingsmeerwaarden
+  Reserves
+  Overgedragen winst - verlies in periode voor 3 jaar
-   Overgedragen verlies in periode sinds 3 jaar

=  60 % van het eigen vermogen einde boekjaar - 3

Men spreekt dus niet meer in termen van kapitaal en in termen van winst uit gewone 
bedrijfsuitoefening. Ten eerste moeten we hieruit besluiten dat het eigen vermogen van 
de onderneming als een samenstelling wordt beschouwd van het ingebrachte kapitaal 
en de herbeleggingen die over de jaren heen zijn gebeurd. Ten tweede worden ten 
onrechte (ons	inziens) de uitzonderlijke resultaten in deze berekening betrokken.

	 2°	 De	onderneming	heeft	een	negatieve	operationele	cashflow	in	het	laatste	boekjaar	en	
heeft	de	vorige	twee	jaar	een	verlies	gehad.

Wederom worden de uitzonderlijke resultaten in deze berekening opgenomen.

5.3.	 De	 wetgevende	 definitie	 betreffende	 een	 onderneming	 in	
moeilijkheden

Juridisch bestaan er twee soorten ondernemingen in moeilijkheden: faillietverklaarde 
ondernemingen en ondernemingen met een gerechtelijk akkoord. De nieuwe Faillisse-
mentswet en Wet betreffende het gerechtelijk akkoord dateren van 10 juli 1997.

Een koopman, die op duurzame wijze heeft opgehouden te betalen en wiens krediet 
geschokt is, bevindt zich in staat van faillissement. Het faillissementsvonnis wordt 
uitgesproken door de rechtbank van koophandel. Een door de rechtbank aangestelde 
curator onder toezicht van een rechter-commissaris beheert en vereffent de goederen 
van de gefailleerde en betaalt (voor	zover	mogelijk) de schuldeisers uit.

Een gerechtelijk	 akkoord wordt aan een schuldenaar toegestaan indien hij tijdelijk 
zijn schulden niet kan voldoen of indien de continuïteit van zijn onderneming wordt 
bedreigd door moeilijkheden die kunnen leiden tot het ophouden van betalen.

Indien er geen sprake is van kwader trouw en de rechtbank oordeelt dat de continuïteit 
van de onderneming kan worden gehandhaafd, kent deze een voorlopige opschorting 
van betaling toe voor een observatieperiode en wijst een commissaris inzake opschor-
ting aan. Tijdens deze observatie stelt de schuldenaar een herstel- of betalingsplan 
op. Na instemming van de schuldeisers en goedkeuring door de rechtbank voert de 
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schuldenaar het plan met definitieve opschorting van betaling uit onder toezicht van 
de commissaris inzake opschorting en van de rechtbank.

Voorwaarden:

Faillissement

u	 Koopman	(natuurlijke	persoon	of	rechtspersoon)
u	 Die	op	duurzame	wijze	heeft	opgehouden	te	betalen,	en
u	 Wiens	krediet	geschokt	is

Gerechtelijk akkoord

u	 Koopman
u	 Indien	hij	tijdelijk	zijn	schulden	niet	kan	voldoen,	of
u	 Indien	de	continuïteit	van	zijn	onderneming	bedreigd	wordt	door	moeilijkheden	

die	op	min	of	meer	korte	termijn	kunnen	leiden	tot	het	ophouden	van	betalen	(bv.	
Indien	het	netto-actief	als	gevolg	van	de	verliezen	gedaald	is	tot	minder	dan	de	
helft	van	het	maatschappelijk	kapitaal)	en

u	 Indien	de	financiële	toestand	kan	worden	gesaneerd	en	het	economisch	herstel	
mogelijk	lijkt	(op	basis	van	de	te	verwachten	rendabiliteit),	en

u	 Indien	de	rechtbank	oordeelt	dat	de	continuïteit	kan	worden	gehandhaafd	en
u	 Indien	er	geen	sprake	is	van	kennelijk	kwader	trouw	(tenzij	deze	verantwoordelijke	

uit	het	bestuur	wordt	verwijderd).

5.4.	 De	 bedrijfseconomische	 definitie	 van	 een	 onderneming	 in	
moeilijkheden

Een onderneming in moeilijkheden slaagt er per definitie niet in haar (economische	en	
sociale) doelstellingen op continue wijze te realiseren. Een minimale rendabiliteit en 
een voldoende liquiditeit zijn essentiële financiële voorwaarden voor het voortbestaan 
van de onderneming.

Indien we beide criteria combineren en ondernemingen als succesvol of falend indelen 
op basis van liquiditeit en rendabiliteit, bekomen we 4 categorieën.

Liquiditeit
Rendabiliteit

+ -

1 3

+ gezond chronisch ziek

2 4

- tijdelijk ziek stervend

Een tekort aan liquiditeiten is meestal een tijdelijke situatie hoewel ze soms voor ver-
velende gevolgen kan zorgen. Wanneer de onderneming een vast actief kan verkopen 
kan deze situatie na verloop van tijd rechtgezet worden. 

Bij een te lage of negatieve rendabiliteit hebben we te maken met een structurele 
ziekte. De verlaagde rendabiliteit heeft te maken met het uitvallen van de vraag op de 



�� Praktische Gids voor de analyse van de jaarrekening

markt of met het duurder worden van de grondstoffen of andere noodzakelijke produc-
tiefactoren. Dit is niet zomaar op te vangen met de verkoop van één of ander activum. 
Een herstructurering dringt zich op.

Indien beide te zwak zijn zit men met een dubbel probleem. Ten eerste is men niet 
meer in staat om de schuldeisers op korte termijn te betalen en ten tweede heeft men 
geen lopende inkomsten meer om deze situatie recht te trekken. Het verkopen van de 
activa zal een inkrimping van de onderneming teweegbrengen en deze inkrimping zal 
zelden de rendabiliteit ten goede komen. Meestal is dit de eerste fase van de faling.

De begrippen liquiditeit en rendabiliteit zijn niet de enige factoren in het falingsproces. 
Zij zijn wel de rode lichten omdat zij meestal korte termijn (minder	dan	2	 jaar) vóór 
faling gaan branden.

De solvabiliteit speelt meestal een rol op lange termijn voor de faling. De solvabili-
teit bepaalt of de onderneming nog kapitaalkrachtig is om nieuwe leningen te kunnen 
aangaan. Een onderneming die niet kan moderniseren is op lange termijn ten dode 
opgeschreven. Voor deze moderniseringen dient zij een beroep te doen op leningen 
op lange termijn. We zien vaak dat een onderneming die niet solvabel is projecten gaat 
financieren met leningen op korte termijn.

In zo’n geval krijgen we een ongezond financieel evenwicht:

VASTE	ACTIVA LENINGEN
OP LANGE TERMIJN

EN
EIGEN VERMOGEN
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�.	DE	BEDRIJFSREVISOR

De functie van bedrijfsrevisor - of meer bepaald deze van auditor - bestaat in alle lan-
den met vrij ondernemerschap. De bedrijfsrevisor is een onafhankelijke en onpartijdige 
deskundige die de jaarrekening controleert. Hij wordt benoemd of ontslagen door de 
algemene vergadering van de aandeelhouders, maar met inspraak van de onderne-
mingsraad.
Zo kan hij alleen benoemd of ontslagen worden bij dubbele meerderheid in de onder-
nemingsraad. Hij wordt benoemd voor drie jaar en kan na die termijn herbenoemd 
worden.

De revisor heeft bij wet een aantal opdrachten uit te voeren. De belangrijkste taak is de 
audit, of anders gezegd de controle van de jaarrekening. Hij geniet het vertrouwen van 
alle partijen en kijkt na of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de financiële 
positie van de onderneming en van de resultaten van het boekjaar. Bij deze oefening 
gaat hij de getrouwheid en de volledigheid na van de economische en financiële inlich-
tingen, meer bepaald de jaarrekening, boekhouding en andere verifieerbare stukken.
Een audit resulteert in een omstandige tekst: het controleverslag. In dit verslag spreekt 
de bedrijfsrevisor een oordeel uit over de kwaliteit van de financiële informatie, ver-
strekt door de onderneming. Na deze controle krijgt de jaarrekening al dan niet de 
nodige certificering.

De bedrijfsrevisor is echter meer dan de bewaker van de kwaliteit van de jaarrekening. 
De wetgever vertrouwt hem nog heel wat andere opdrachten toe in functie van belang-
rijke gebeurtenissen in het leven van een onderneming. In situaties met tegenstrijdige 
en uiteenlopende belangen, treedt de bedrijfsrevisor op als onafhankelijk scheids-
rechter.

In de ondernemingsraad heeft hij een didactische rol. Hij brengt verslag uit over de 
jaarrekening en over het jaarverslag overeenkomstig de artikelen 143 en 144 Wetb.
Venn.
Ook verklaart en ontleedt hij de financiële structuur en de evolutie van de financiële 
toestand van de vennootschap. Om deze rol uit te voeren mag hij aanwezig zijn bij de 
vergaderingen en kan de ondernemingsraad vragen stellen. Indien er behoefte bestaat 
aan een onafhankelijk oordeel over een financieel-economisch dossier, doet men een 
beroep op de bedrijfsrevisor.

De adviesfunctie van de bedrijfsrevisor

De bedrijfsrevisor kan zich, met inachtneming van de principes van onafhankelijkheid, 
ontpoppen tot een adviseur en begeleider in het zoeken naar oplossingen voor spe-
cifieke problemen, die zich binnen de onderneming kunnen voordoen op het vlak van 
haar administratieve en boekhoudkundige organisatie, waarderingsproblemen, enzo-
voort. Aangezien bij een controlefunctie ook het belastingrecht aan bod komt, kan het 
voor de onderneming belangrijk zijn in deze materies het advies van de bedrijfsrevisor 
in te winnen.
Niets belet de bedrijfsrevisor om tijdens zijn controlewerkzaamheden de onderneming 
met raad en daad bij te staan. Op die manier betekent het inschakelen van een bedrijfs-
revisor een belangrijk pluspunt, een toegevoegde waarde voor de onderneming.
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Vanuit zijn vakgebied analyseert de bedrijfsrevisor het interne beheerssysteem van de 
vennootschap, waarvoor hij eventueel richtinggevende adviezen kan aanreiken. Daar-
naast heeft hij oog voor een adequaat budgettering- en rapporteringsysteem. Tot het 
vakgebied van de bedrijfsrevisor behoren eveneens de milieu-audit, de begeleiding 
bij het ontwikkelen van geautomatiseerde informatiesystemen, de daarmee gepaard 
gaande procedures, de interne controleaspecten en de beveiliging ervan, assurance 
services zoals bvb. ten aanzien van electronic commerce, enz.
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�.	PROBLEMEN	VOOR		

DE	FINANCIËLE	ANALYSE

7.1.	 De	eenzijdigheid	van	de	financiële	benadering

De financiële analyse vertrekt vanuit de gepubliceerde gegevens om via berekeningen 
en vergelijkingen een bepaald beeld te verkrijgen ven de ondernemingen. Een onder-
neming is echter iets meer dan een aantal cijfers.

Tussen het bedrijf en de financiële analisten bestaat er een wederzijdse informatie-
uitwisseling. De analisten trachten datgene dat binnen het bedrijf gebeurt te kwantifi-
ceren. Het bedrijf baseert zich op deze gegevens omdat zij de enige quasi objectieve 
bron is.

Definitie van de onderneming

De onderneming is (…) niet alleen een patrimonium waaruit winsten of verliezen voort-
vloeien.

De onderneming is een duurzaam en dynamisch georganiseerd geheel van mensen, 
van technische middelen en van kapitalen, ingericht met het oog op het voeren van 
een economische activiteit die moet leiden tot het tot stand brengen van een bruto-
product (=	toegevoegde	waarde), dat toelaat aan allen die tot de realisatie van dit pro-
duct hebben bijgedragen, bruto- of netto-inkomsten toe te kennen.

Dit bruto-product vormt een onderdeel (…) van het bruto nationaal product (…).

Verslag	aan	de	Koning
KB	van	8	oktober	1976

Met	betrekking	tot	de	jaarrekening	van	de	onderneming 

Schematisch komen we tot de volgende voorstelling die terzelfdertijd een instrument 
vormt voor een meer integrale diagnose van de onderneming.
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De organisatie binnen de onderneming is eigenlijk het begrip “geheel	van	mensen” 
binnen de onderneming. De wijze waarop mensen op elkaar zijn afgestemd is van cru-
ciaal belang voor de continuïteit van de hogere elementen. Vandaag zien we begrippen 
zoals “integrale	 kwaliteitszorg” en “werkplekparticipatie” aan belang toenemen. De 
onderneming gaat ervan uit dat deze samenwerkingsvormen aan de basis liggen van 
het verhogen van de toegevoegde waarde van het bedrijf.

De technologische vooruitgang is de tweede basis voor een gezonde onderneming. Op 
langere termijn zal deze zowel wat betreft het product zelf als wat betreft de produc-
tiemethoden invloed hebben op de uiteindelijke output van de onderneming. Indien de 
output op een aan competitieve prijs de onderneming verlaat, dan zullen er noodzake-
lijkerwijs de nodige commerciële inspanningen moeten gedaan worden.

ORGANISATIE
(samen-werken)

Product 
TECHNOLOGIE 

Productie

Verkoop 
MARKETING

TW
R
S

L

O N D E R N E M I N G S D I AG N O S E



��  Praktische Gids voor de analyse van de jaarrekening

De financiële indicatoren van elke onderneming zijn gebaseerd op de vorige drie ele-
menten. Wanneer deze indicatoren kritische waarden aannemen dan is dit vaak het 
gevolg van een slechte marketing, een verouderde technologie of van een slechte 
organisatie. Het is duidelijk dat de onderliggende factoren zeer moeilijk becijferbaar 
zijn. Een onderneming die de markt niet meer gunstig kan stemmen omdat het product 
niet meer voldoet zal pas na verloop van tijd de toegevoegde waarde zien afnemen. 
In tweede instantie zullen de winsten omslaan in verliezen waardoor de onderneming 
een dalende solvabiliteit zal vertonen. Tenslotte zullen de banken niet meer geneigd 
zijn om aan de desbetreffende onderneming geld uit te lenen zodat de liquiditeit in een 
kritische illiquiditeit omslaat en het faillissement onafwendbaar is.

Zoals we zien is de financiële analyse gebaseerd op het topje van de ijsberg dat boven 
water uitsteekt. Het is onmogelijk om vanuit de cijfers de organisatie van het bedrijf in 
al zijn facetten te onderkennen. Anderzijds is het quasi onmogelijk om vanuit de orga-
nisatie van het bedrijf objectief kwantificeerbare gegevens te destilleren.

7.2.	 De	beperktheid	van	statistische	gegevens

Om financiële ratio’s te interpreteren wordt vaak verwezen naar gemiddelden. Ander-
zijds kan men ze ook in een model onderbrengen om zo uitspraken te doen over de 
toekomst van een bedrijf.

Vaak is het zeer moeilijk om op die wijze te werken omdat men steeds geconfronteerd 
wordt met situaties zoals: enerzijds…anderzijds… Dit is een veel gehoord verwijt dat 

TOEGEVOEGDE 
WAARDE

RENTABILITEIT

SOLVABILITEIT

LIQUI-
DITEIT

F I N A N CI Ë LE 	 R ATI O - PY R A M I D E
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geldt voor de gehele economische wetenschap. Economie is echter een mensweten-
schap en mensen zijn niet altijd voorspelbaar. Een onderneming die statistisch ten 
dode is opgeschreven kan soms bv. door een innovatieve nieuwe directeur zich uit de 
moeilijkheden werken. Omwille van het onvoorspelbaar individueel gedrag is het dan 
ook gepast dat elke economist zich genuanceerd en met statistische waarschijnlijk-
heid uitspreekt.

7.3.	 Gebrekkige	informatie

Om zich uit te spreken over de toekomst of de toestand van een bedrijf moet men 
over de nodige gegevens beschikken. Afgezien dat we zelden over de niet of moeilijk 
kwantificeerbare gegevens beschikken, kunnen kwantificeerbare elementen ook ont-
breken.

Bedrijven die bv. op de rand van bankroet staan getroosten zich vaak de moeite niet 
meer om een balans te publiceren. Indien men bv. vervallen RSZ-schulden heeft, zal 
men deze vaak niet in de toelichting vermelden. Met zoiets loopt men nu helemaal niet 
graag te koop. Over bepaalde interne groepsrelaties en verplichtingen spreekt men 
zich in publiek niet uit.

Ten tweede is sommige informatie soms moedwillig onjuist voorgesteld. Dit doet men 
ofwel om fiscale redenen, ofwel om zich te ontdoen van lastige schuldeisers. Door de 
vrijheden die men bij de waarderingen van bepaalde activa heeft, is men in staat het 
patrimonium onder- of boven te waarderen al naargelang dit het best uitkomt. De voor-
raden, de  vorderingen, de herwaarderingsmeerwaarden, het activeren van kosten en 
de participaties zijn allen onderworpen aan een subjectieve evaluatie. Indien men te 
veel winst maakt, gaat men de fiscus ontwijken door de activa te onderwaarderen ter-
wijl men dit juist niet zal doen indien men in slechte papieren zit. Om de schuldeisers 
te misleiden zal men zichzelf eerder onderschatten. Van de Belgische boekhouding is 
het bekend dat zij een aantal vrijheidsgraden toestaat.

Soms gebeurt het nog wel eens dat er effectief een fout staat in de neergelegde jaar-
rekening. Dit is eerder uitzonderlijk aangezien de Nationale Bank en in het bijzonder de 
balanscentrale een aantal controles uitvoert. De informatie kan soms ook wel onvol-
ledig zijn of gewoon niet gebruikt voor het oordeel dat men zich vormt. Wanneer de 
sectorale statistieken worden opgemaakt in de Nationale Bank, zijn nog niet alle jaar-
rekeningen ter beschikking. 

Welnu, toeval of niet maar de ondernemingen die in moeilijkheden zitten zullen vaak 
laattijdig of niet hun cijfers bekend maken. Komen we dan niet tot een opgeboend 
cijfer wat betreft de sectorale waarden?



��  Praktische Gids voor de analyse van de jaarrekening

	 BESLUIT

We hebben in deze cursus een reis gemaakt vanuit de meest elementaire en eenvou-
dige beginselen van de boekhouding naar de horizontale, verticale balansanalyse en 
de ratioanalyse. Tot slot hebben we op enkele zwakheden van de financiële analyse 
gewezen.

Dit boekje is een werkboekje. Het is de bedoeling dat de ACLVB-mandatarissen dit als 
hulpmiddel gebruiken bij de interpretatie van de jaarrekeningen. Aangezien deze oefe-
ning slechts eenmaal per jaar gebeurt, is het dan ook handig een overzicht te hebben 
van de toegepaste methodes. Als het ware een woordenboek voor de jaarrekening.

Een cijfer is op zich een zeer saai gegeven. Wanneer je echter de betekenis ervan kent, 
wordt het misschien interessant. Indien je relaties tussen cijfers ontdekt, kan je een 
ontdekkingsreis aanvatten. Laat dit boekje dan een handleiding zijn.
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	 BIJLAGEN

In de bijlage tonen we hoe een balans en resultatenrekening eruit zien.
Daarnaast voegen we enkele tabellen toe, die als oefening kunnen dienen om de infor-
matie gebruiksvriendelijker weer te geven.
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48

52

29,2

13,4

57,4

46,5

53,5

12,1

36,6

51,3

38,6

61,4

12,7

31

56,3
41,3

14,8

49,5

35,5

58,7

A P A P A P A P
2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3

Vaste activa Vlottende activaEigen Vermogen

Schulden op lange termijn Schulden op korte termijn
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RESULTAATREKENING	IN	P.C.

Boekjaar
- 4 jr.

Boekjaar
- 3 jr.

Boekjaar
- 2 jr.

Boekjaar
- 1 jr.

Boekjaar

Omzet

Geproduceerde vaste activa

Andere bedrijfsopbrengsten ……….. ……….. ……….. ……….. ………..

Verkopen 100 100 100 100 100

Aankopen voor voorraden

Diensten en diverse goederen

Personeelskosten

Afschrijvingen

Waardeverminderingen

Voorzieningen risico’s en kosten

Andere bedrijfskosten

Herstructureringskosten op actief ……….. ……….. ……….. ……….. ………..

Bedrijfsresultaat

Financiële opbrengsten

Financiële kosten ……….. ……….. ……….. ……….. ………..

Financieel resultaat

Uitzonderlijke opbrengsten

Uitzonderlijke kosten

Uitzonderlijke resultaten

Belastingen ……….. ……….. ……….. ……….. ………..

Resultaat boekjaar

COMMENTAAR

In	deze	bovenstaande	tabel	is	het	beleid	van	de	onderneming	gemakkelijk	na	te	gaan.	
Elk	jaar	wordt	dus	nagegaan	hoeveel	kosten	men	heeft	om	100	te	kunnen	verkopen.	
Met	deze	tabel	ziet	men	ook	welke	kosten	te	hoog	zijn	en	kan	men	gemakkelijk	de	poli-
tiek	van	de	onderneming	volgen	inzake	voorraden,	personeel,	waarderingen.
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FINANCIËLE	STRUCTUUR	IN	ABSOLUTE	WAARDE

Boekjaar
- 3 jr.

Boekjaar
- 2 jr.

Boekjaar
- 1 jr.

Beschikbare waarden ……….. ……….. ………..

Vorderingen op ten hoogste 1 jaar +  ……. +  ……. +  …….

A. Totaal ……….. ……….. ………..

B. Schulden op ten hoogste 1 jaar -  ……. -  ……. -  …….

C. Quick ratio (enge	liquiditeit) ……….. ……….. ………..

D. Voorraden +  ……. +  ……. +  …….

E. Ruime liquiditeit (current	ratio) ……….. ……….. ………..

F. Schulden op meer dan 1 jaar -  ……. -  ……. -  …….

G. Netto bedrijfskapitaal ……….. ……….. ………..

H. Vaste activa +  ……. +  ……. +  …….

I. Eigen vermogen ……….. ……….. ………..

Controle op eigen vermogen ……….. ……….. ………..

Kapitaal ……….. ……….. ………..

Uitgiftepremies ……….. ……….. ………..

Reserves ……….. ……….. ………..

Herwaarderingsmeerwaarden ……….. ……….. ………..

Overgedragen winst + of verlies - ……….. ……….. ………..

Totaal vermogen ……….. ……….. ………..

-	 Beschikbare	waarden:	actief	rubrieken	VIII	en	IX
-	 Vorderingen	op	ten	hoogste	1	jaar:	actief	rubriek	VII	en	X
-	 Schulden	op	ten	hoogste	1	jaar:	passief	rubrieken	IX	en	X
-	 Voorraden:	actief	rubriek	VI
-	 Schulden	op	meer	dan	1	jaar:	passief	rubrieken	VII	en	VIII
-	 Vaste	activa:	actief	rubrieken	I,	II,	III,	IV	en	V
-	 Eigen	vermogen:	passief	rubrieken	I,	II,	III,	IV,	V	en	VI
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