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DEDICATION 

 

 

This is a fun programme, is dedicated to memory of the  of  all hard working 
accountants (and auditors), who have always been the respected traditional honest 
man in the tough game of business, but have been relegated to the relatively 
humble job of scorekeepers. 

 

In revenge the accountants keep the score, in such a complex way, that nobody 
other than skilled accountants, can know what the score really is  ... was  ...  or will 
be ... 

 

We believe that the programme will provide you with confidence, humour and 
motivation to learn well, about the wonderful world of accounting, which started 
with a book on debits and credits in 1425 ... and is still progressing.  

 

Each year accountants find new, ever more creative ways, of keeping the score, 
such that, a manager with an MBA from a major international business school.  
who was CEO of a major (bankrupt) public company in USA (which shall be 
nameless), confessed to a US Congressional Committee, that he had no idea what 
the real score was. 

 

However we still put our trust in the Professional Accountants and Auditors who 
always try to serve us well, and in new increasingly powerful International 
Accounting Standards, as the hope of the future. See also our new book:  Ethics of  
Business – in 2007.  
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Woord vooraf 
 
 
 
 
 
Dit is een zelf-instructieboekje zowel voor individueel gebruik als voor gebruik aan klassikale 
opleidingen zoals scholen en cursussen. Bij laatstgenoemde toepassingen laat de docent 
afwisselend een stuk van het boek individueel doornemen en vraagstukken of cases 
individueel dan wel in groepjes behandelen, waartussendoor hij direct toelichtingen op 
gerezen vragen geeft. 
 
De tekst is nieuw. Het eerder verschenen, door mij bewerkte boekje, 'Stap voor stap door de 
jaarrekening' (eerste en tweede druk) berustte op 'Accounting Step by Step' van R.G.A. 
Boland en D. Hall uit 1963. Zowel didactische ondervindingen als ontwikkelingen in de 
financeële structuur van ondernemingen maakten een vernieuwing van de opzet wenselijk. 
 
Nieuwe elementen zijn vooral: bedrijfsrendabiliteit/Du Pont-formule; en aan het eind van de 
tekst: Herkomst en Besteding van Middelen/fundsflow. 
 
Nieuwe volgorde is vooral: na een summiere behandeling van de jaarrekening worden eerst 
activa, omzet en bedrijfsresultaat behandeld (omdat voor niet-financieel geschoolden de 
'actieve' kant van de organisatie het meest vertrouwd aandoet; én omdat dat gedeelte 
bijvoorbeeld ook voor niet op winst gerichte bedrijven geldt). Pas daarna worden de passiva 
behandeld en de resulterende netto winst (omdat passiva, vooral voorzieningen en eigen 
vermogen meer abstracte begrippen zijn; en omdat de als voorbeeld gegeven 
passivastructuur wel een goed voorbeeld is voor commerciële ondernemingen, maar niet 
zozeer voor niet op winst gerichte bedrijven). 
 
Nieuw in de didactische opzet is dat de geprogrammeerde instructie nu door iets uitvoeriger 
leesteksten wordt afgewisseld. Ondervonden werd dat het werken met invulteksten 
duidelijke voordelen biedt, maar dat de desbetreffende vragen het onderwerp wel erg sterk 
kunnen simplificeren. De tussenliggende leesteksten beogen door middel van meer 
gezichtspunten blikverruimend te werken en de invulroutine te doorbreken. 
 
Een beknopte tekst blijft onvermijdelijk een subjectieve selectie van leerpunten waarvan de 
auteur meent dat die het meest nodig zijn. Wat in het bijzonder voor de student belangrijk is, 
hangt natuurlijk ook af van zijn voorkennis en gedachtenwereld. Daarom zal een docent die 
dit boekje als lesmateriaal gebruikt daaraan zijn eigen toelichtingen en commentaren 
moeten toevoegen. 
 
 
Blaricum, 2006 Dr. F.W.C. Blom 
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Gebruiksaanwijzingen voor de lezer 
 
 
 
Doel van daze tekst 
 
Deze tekst is ontworpen om de gebruiker in staat te stellen zichzelf te onderwijzen in de taal 
van de boekhouding en in de fundamentele begrippen daarvan. 
Dit instructieprogramma beoogt begrip bij te brengen van wat financiële rapporten over een 
onder-neming hierover wel en niet kunnen vertellen. 
Het programma leidt geleidelijk van eenvoudige begrippen naar meer gecompliceerde. Als 
men nog niet met net boekhouden vertrouwd is, zal men de latere delen van het boek niet 
begrijpen, voordat men de eerdere in zich heeft opgenomen. 
Het programma is als een ladder. De delen van dat programma zijn treden op die ladder. De 
top van de ladder kan men alleen bereiken, als men eerst alle lagere treden beklommen 
heeft. Indien er aan de ladder een paar treden ontbreken, wordt het niet alleen moeilijk aan 
de top te komen, maar bovendien wordt de ladder dan onstabiel. 
 
Inhoud 
 
De inhoud bestaat uit: 
– hoofdstukken met geprogrammeerde zelfinstructie met invulvragen, waarbij een korte 

samenvatting van die hoofdstukken; 
– korte leesteksten in aanvulling op en ook ter afwisseling van de geprogrammeerde 

instructies; 
– aan het eind tenslotte enige korte leesteksten over aanvullende onderwerpen. 
 
Techniek van da geprogrammeerde initructie 
 
1. De geprogrammeerde instructies zijn opgebouwd uit achtereenvolgende genummerde 

schakels. 
2. Aan de meeste schakels ontbreken enkele woorden en in plaats van elk woord staat 

daar: –––. 
3. De gebruiker moet het ontbrekende woord naast die schakel neerschrijven. 
4. De ontbrekende woorden stonden of in de tekst van een voorgaande schakel, of in het 

naast de schakel gegeven voorbeeld. Als de gebruiker goed gelezen heeft, weet hij het 
ontbrekende woord snel. 

5. Het antwoord – het ontbrekende woord of getal – is naast de volgende schakel vermeld. 
6. Een antwoord is goed, als het gelijk is aan het vermelde antwoord of een redelijk 

synoniem daarvan is. Soms zijn bij het juiste antwoord tussen haakjes aanvaardbare 
synoniemen van het antwoord vermeld om twijfel weg te nemen. 

 
Werkwijza mat da geprogrammeerde instructie 
 
1. Lees eerst de samenvatting van het onderdeel. (Indien u alle woorden volledig begrijpt, 

hoeft u de geprogrammeerde instructie van dat onderdeel niet grondig door te nemen.) 
2. Lees telkens eerst het voorbeeld op de linker bladzijde, en begin daarna aan de schakels 

daarnaast. 
3. Lees elke schakel en schrijf het antwoord daarnaast. 
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4. Ga dan over naar de volgende schakel. 
Controleer dan eerst of uw antwoord op de voorgaande schakel juist was, tegenover het 
juiste antwoord dat naast de volgende schakel is opgegeven. 
Dus: controleer uw antwoord meteen nadat u een schakel geheel hebt beantwoord. 
Teken dan uw antwoord met een accoordteken af, eventueel nadat u het antwoord hebt 
verbeterd. 

5. Na afloop van een onderdeel: lees de samenvatting opnieuw om na te gaan of u het 
gehele onderdeel nu goed hebt begrepen. 

6. Tel daarna hoeveel vragen u meteen goed hebt beantwoord. Indien u 80% meteen goed 
had, kunt u naar het volgende onderdeel overgaan. Indien u lagere resultaten had, dient 
u het onderdeel opnieuw woordelijk door te nemen. 

 
Spieken 
 
Doordat de goede antwoorden naast de volgende schakel zijn afgedrukt is het geen kunst 
de vragen met afgekeken antwoorden in te vullen. Wie dat doet zal er weinig van leren. Om 
te leren moet men eerst nadenken, en van fouten leert men ook. 
 
Wie grote moeilijkheden bij een enkele schakel ondervindt, moet toch niet al te lang bij die 
schakel blijven hangen. Alleen in dat geval kan het goed zijn een vingerwijzing te zoeken in 
het afgedrukte antwoord. 
 
Volgorde 
 
Sla geen schakel over. De volgorde is met grote zorg zo opgezet, dat geleidelijk nieuwe 
kennis wordt ingevoerd en daar tussendoor oude kennis verder onderbouwd wordt. Alle 
herhalingen in het programma zijn aangebracht op grond van de ervaring dat die punten niet 
meteen diep bij de gebruikers doordringen. 
 
Taal 
 
Wij hebben in dit programma een eenvoudige taal gebruikt met zoveel mogelijk gangbare 
dagelijkse woorden in plaats van boekhoudtechnische termen. Achterin dit boek is een lijst 
opgenomen van termen – zowel die in dit boek voorkomen als termen die wij vermeden 
hebben – die kort worden omschreven of verklaard. 
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Hoofdstuk I    Inleiding 
 
Begrote tijd:  12  minuten (tweemaal) 
 
 
Lees dit hoofdstuk snel door. Bestudeer het pas grondig nadat u eerst het gehele 
programma hebt doorgenomen. 
 
Bedrijf en onderneming 
 
Een bedrijf is een organisatie van mensen en goederen, die een goederen- of 
dienstenstroom voort-brengt en aan haar afnemers verkoopt en aflevert. 
Een bedrijf behoort tot een financiële onderneming, welke aan een eigenaar of aan 
verscheidene mede-eigenaren (veelal aandeelhouders) toebehoort, en allerlei schulden en 
andere verplichtingen, zoals tegenover de fiscus, heeft. De onderneming heeft een 
jaarrekening, die bestaat uit: 
– de balans aan het eind van het boekjaar, die een overzicht geeft van de bezittingen, de 

schulden en het belang van de eigenaar/eigenaren op dat moment; 
– de winst- en verliesrekening over dat boekjaar, die een overzicht geeft over de 

inkomsten-, kosten- en winststromen gedurende die periods. 
 
Financiële taal 
 
Boekhoudkundige stukken, als winst-en-verliesrekeningen en balansen, beschrijven een 
onderneming in een financiële taal met financiële termen en begrippen. De stukken worden 
door accountants opgemaakt in de financiële vaktaal. Evenals elke andere taal heeft deze 
haar beperkingen. Geen enkele taal is toereikend om onze gedachten volkomen nauwkeurig 
en zuiver uit te drukken. Dit programma wil u leren die taal te verstaan. Van tevoren moet u 
al op een complicatie bedacht zijn. In de financiële vaktaal komen dezelfde woorden voor als 
in het dagelijks spraakgebruik, terwijl ze niet precies dezelfde inhoud hebben. U zult moeten 
leren die woorden op te vatten in de betekenis, welke zij in de boekhoudtaal hebben. 
In ons land is de financiële taal niet gestandaardiseerd. Er zijn veel verschillende termen in 
gebruik voor dezelfde begrippen. Daarvan zijn vele ontleend aan het Italiaans en andere 
vreemde talen. 
In dit programma hebben wij een standaardterminologie gekozen, die niet de enig mogelijke 
is. Daarom hebben wij in de tekst ook een aantal synoniemen verwerkt, zodat u aansluiting 
kunt vinden met de terminologie, die misschien in uw eigen bedrijf gangbaar is. 
Door frequente herhaling van de standaardbegrippen, die u telkens weer zult moeten 
neerschrijven, zult u deze begrippen in u opnemen. 
 
Accountants 
 
In deze inleiding is het begrip accountant ruim bedoeld: alle boekhoudkundige-deskundige 
financiële rekenmeesters die de jaarstukken opstellen of goedkeuren. Daaronder vallen dus 
zowel de hoofdboekhouders als de controlerende accountants. Zij spreken dezelfde taal, 
hebben dezelfde begrippen en dezelfde opvattingen. 
 
Regels 
 
Elke taal heeft regels, waarvan er sommige vast zijn en andere niet. De laastbedoelde zijn 
afhankelijk van opvatting of stijl. Accountants kunnen van opvatting verschillen, evenals dat 
bij grammatici 
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voorkomt. Wij hebben getracht in dit programma de elementen te beschrijven van wat algemeen als 
goede praktijk wordt beschouwd; voorts hebben wij geprobeerd enige deelgebieden aan te wijzen, 
waarin verschillende opvattingen bestaan over wat het beste is. 
Elke taal is in beweging, naarmate de inhoud der problemen waarover men wil communiceren 
verandert. Dat geldt ook voor de financiële taal, die de problemen van het bedrijfsleven moet volgen. 
Wij hebben ons best gedaan weer te geven, wat tegenwoordig de aanvaarde praktijken zijn. 
 
Onzekerheid 
 
De jaarrekeningen beschrijven de feiten van een bedrijf, voor zover die in geldsommen kunnen 
worden uitgedrukt. Vele belangrijke feiten omtrent een bedrijf kunnen niet in geld worden uitge-drukt: 
bijvoorbeeld de kwaliteit van de leiding, het moreel van het personeel, de toestand van de markt enz. 
Jaarrekeningen kunnen dus niet meer dan een beperkt beeld van een onderneming verschaffen. Ook 
als een feit in geld kan worden uitgedrukt, kunnen wij nog op metingsmoeilijk-heden stuiten. Wat het 
juiste bedrag moet zijn, kan soms moeilijk exact worden vastgesteld. Dan zijn wij afhankelijk van het 
oordeel van de accountant, die uit de verschillende mogelijke waarden die in aanmerking kunnen 
komen, het meest toepasselijke alternatief moet kiezen. 
Dit probleem doet zich onder meer voor doordat vele zakelijke transacties aan het eind van een 
rekentijdvak nog niet zijn voltooid. Dan kan het moeilijk zijn te bepalen of er in dat tijdvak al winst op 
die half voltooide transactie gemaakt is. Bijvoorbeeld: wanneer maakt een bedrijf winst? Als het 
goederen inkoopt om door te verkopen; of wanneer het een order van een klant krijgt; of wanneer het 
de goederen aan de afnemer aflevert; of wanneer de klant betaalt? De accountant moet uit die 
alternatieven kiezen. Gewoonlijk is zijn keus dat hij de winst als gemaakt beschouwt, wanneer de 
goederen naar de afnemer worden verzonden. 
 
Conservatisme 
 
In het verleden werden financiële jaarrekeningen en de boekhouding door ondernemers vaak meer 
als een onvermijdelijk kwaad beschouwd, zonder nut voor de besluitvorming in het bedrijf. De 
gewoonten met betrekking tot de verslaglegging zijn voortgesproten uit een oude historie van magere 
en vette jaren bij ondernemingen waar zich grote wisselvalligheden voordoen. Dit had tot gevolg, dat 
accountants zich er vooral voor wilden hoeden een te gunstige indruk te geven van de toestand van 
de onderneming. Dientengevolge hellen accountants over naar ultraconservatisme en zijn zij eerder 
geneigd de financiële positie van een onderneming zwakker dan sterker voor te stellen dan zij is. 
Om die reden is het gebruik ontstaan winsten pas dan in aanmerking te nemen als zij redelijkerwijs 
vaststaan en in tegenstelling daarmede al in verliezen te voorzien, zodra zij bekend zijn of verwacht 
worden. Een conservatieve houding zou echter een onjuist beeld kunnen geven van de financiële 
positie van de onderneming. 'Goed accountantschap' streeft ernaar dat te vermijden en een zo 
getrouw en redelijk mogelijk beeld van de onderneming te geven. 
 
Stelselmatigheid en vergelijkbaarheid 
 
Op zich zelf zeggen cijfers nog niet zoveel over een bepaalde periode of op een bepaalde datum. 
Maar wel als zij vergeleken kunnen worden met vroegere cijfers, met budgetcijfers of cijfers van 
andere ondernemingen. Daarom probeert de accountant, de problemen van onzekerheid en van 
conservatisme ten spijt, in zijn oordeel stelselmatigheid te betrachten. Want de cijfers die hij 
produceert, moeten van de ene op de andere periode vergelijkbaar blijven. 
 
De rekenperiode 
 
Elk winstcijfer heeft betrekking op het tijdvak waarin die winst wordt gemaakt. Het hangt af van de 
lengte van de verslagperiode en van het tijdsgewricht. Het kan bijvoorbeeld veel verschil uitmaken of 
er sprake is van drie zomermaanden dan wel van drie wintermaanden. 
De vermogenspositie van een onderneming heeft betrekking op één bepaalde dag. Het beeld op 31 
december kan heel anders zijn dan op 30 juni. 
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Dus zijn de rekenperiode en de balansdatum essentiële gegevens van alle periodieke 
financiële overzichten. 
 
Kosten begrip 
 
Dit programme gaat van het oudste en internationaal meest verbreide begrippensysteem uit 
en wel van historische uitgaven. 
Dat houdt in dat in het algemeen de bezittingen tegen hun aanschaffingskosten 
gewaardeerd worden en niet tegen hun verkoopwaarden. Anders zou een financieel rapport 
winst kunnen tonen als een onderneming alleen maar goederen had gekocht, maar niets 
had verkocht. 
Op dat algemene beginsel zijn twee uitzonderingen: 
1. Bij voor de verkoop aangeschafte goederen: ingeval bekend is dat zij minder zullen 

opbrengen dan zij gekost hebben, waarderen wij die goederen op opbrengstwaarde 
(marktwaarde). Daarmede erkennen wij het verlies al wanneer dat kenbaar is, nog 
voordat het verlies definitief gerealiseerd is. 

2. Bij goederen die aangeschaft waren om in het bedrijf te behouden en te gebruiken 
(duurzame produktiemiddelen): de aanschafuitgaaf verminderd met wat wij daarop al 
hebben afgeschreven. Afschrijving verdeelt de kosten van het duurzame produktiemiddel 
over zijn gebruiksjaren. Afschrijving beoogt niet de waardering van duurzame 
produktiemiddelen aan hun markt-waarde aan te passen. Berekening van de 
marktwaarde van duurzame produktiemiddelen zou trouwens veel te moeilijk en te 
ingewikkeld zijn om dat elke keer bij de afsluiting van een periode te gaan doen. Dat 
alleen is al reden genoeg, waarom men die marktwaarden in de doorlopende 
boekhouding buiten beschouwing laat. 

 
Herwaardering en vervangingswaardemethodiek 
 
Dit programma is opgezet op grondslag van het klassieke boekhoudsysteem dat rekent met 
histo-rische kosten en financiële winsten daarboven. 
Aan het eind is een hoofdstuk toegevoegd waarin herwaardering en vervangingswaarde-
methodiek worden aangeroerd. Het klassieke systeem is ook de grondslag van 
vervangingswaarde-rekening, met als verschil dat het laatste waardeveranderingen als 
gevolg van veranderingen in het prijzenpeil reeds eerder in de jaarrekening verwerkt, 
voordat die waardeveranderingen in de verkoop gerealiseerd zijn. 
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Hoofdstuku II     Jaarrekening 
 
 
 
 
Dit hoofdstuk behandelt oppervlakkig de eenvoudige jaarrekening van een verfwinkelier. 
Het dient om te laten zien wat een jaarrekening is en ook om te laten zien op welk 
fundamenteel boekhoudbeginsel zij berust. 
Volgende hoofdstukken zullen dieper op jaarrekeningen ingaan van niet-persoonlijke 
ondernemingen en ze grondiger behandelen. 
 
 
Onderdeel I     Hebben wij winst gemaakt? 
 
 
Begrote tijd: 12 minuten 
 
SAMENVATTING 
 
De winst-en-verliesrekening van een onderneming heeft betrekking op een bepaald 
rekentijdvak. Zij stelt de verkopen tegenover de kosten van de verkochte goederen en de 
overige kosten, om zo een winstcijfer voor de rekenperiode te berekenen. Gemaakte winst is 
niet hetzelfde als ontvangen geld. Omzet min kosten verkochte goederen en overige kosten 
is gelijk aan winst. 
Omzet is gelijk aan kosten verkochte goederen plus overige kosten plus winst. 
 
 
Belangrijke aantekening 
 
Aan elk onderdeel gaat een samenvatting vooraf (zoals hierboven), waarin de 
technische termen en begrippen zijn opgenomen, die de leerstof van dat onderdeel 
vormen. 
Indian u alles van de samenvatting al begrijpt, behoeft u het onderdeel niet door te 
nemen en kunt u naar het volgende doorgaan. 
Indien u elke technische term en elk begrip van de samenvatting niet helemaal goed 
kent, dient u het gehele onderdeel door te werken. Doe geen pogingen alleen maar 
sommige stukjes van een bepaald onderdeel uit te voeren. 
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Verfhandel (eigenaar) G. Schoon 
 

Winst en verliesrekening 
1 januari 2006-31 december 2006 

f 150.000 
f 104.000 

 
 
 
 
 
f 6.000
f 4.000
f 2.000

f   46.000 
 
 
 
 
 

f   12.000 

Omzet (verkocht en afgeleverd) 
Af: Kosten van verkochte goederen 
 

Brutowinst op verkochte goederen 
 
Huur bedrijfspand 
Verwarming, verlichting, onderhoud en schoonhouden 
Diverse bedrijfskosten 
 
Af : overige bedrijfskosten 
 
 Bedrijfsresultaat 
Af: rente op schulden 

f   34.000 
f     2.000 

 

Winst 

 

f   32.000  
 
14 



 
vraag schrijf antwoord hier juist antwoord 
1. Indien wij voor f 1.000 goederen verkopen, 

die ons f 600 kosten, maken wij een winst 
van f –––. 

� 

Vergelijk uw 
antwoord meteen 
met het juiste 
antwoord in de 
schakel 
daaronder. Indien 
goed, teken dat 
dan met een √ 
aan. 

2. Als wij echter ook nog f 150 voor de opslag 
van die goederen moeten betalen totdat zij 
verkocht en afgeleverd zijn, zakt die winst 
tot f –––. 

� 

400 

3. Lees nu blz. 14 Dat is een ––– en –––
rekening van een verfhandel. Zij toont de 
winst welke gemaakt werd gedurende het 
tijdvak van ––– maanden dat eindigde op 
31 december –––. 

� 

250 

4. Verfhandelaar G. Schoon verkocht in 
totaal in dat tijdvak goederen die f 150.000 
opbrachten. De opbrengst van zijn 
afgeleverde verkochte goederen noemt hij 
–––. 
Daarvan trok hij af f 104.000 voor ––– ––
– ––– –––. Vervolgens trok hij daar nog 
van af f 12.000 aan ––– –––, die hij 
moest maken om zijn winkel te drijven. 

� 

winst 
 
verlies 
 
12 
 
2006 

5. Na dat alles hield hij f 34.000 ––– over. 
Daaruit moest hij nog f 2.000 ––– ––– ––
– betalen. 
Er bleef nog f 32.000 over aan –––. 

� 

omzet 
 
kosten van 
verkochte 
goederen 
 
overige 
bedrijfsklosten 

6. De verfhandel G. Schoon is een 
persoonlijke onderneming. Geen B.V. of 
N.V. Zij behoeft geen belasting over haar 
winst te betalen. De eigenaar G. Schoon 
zal zelf Inkomstenbelasting over die winst 
moeten betalen. Dat is zijn inkomen en 
daarvan zal hij waarschijnlijk ook zijn gezin 
moeten onderhouden. 

 

bedrijfsresultaat 
 
rente op schulden 
 
winst 
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Verfhandel (eigenaar) G. Schoon 
 

Winst en verliesrekening 
1 januari 2006-31 december 2006 

f 150.000 
f 104.000 

 
 
 
 
 
f 6.000
f 4.000
f 2.000

f   46.000 
 
 
 
 
 

f   12.000 

Omzet (verkocht en afgeleverd) 
Af: Kosten van verkochte goederen 
 

Brutowinst op verkochte goederen 
 
Huur bedrijfspand 
Verwarming, verlichting, onderhoud en schoonhouden 
Diverse bedrijfskosten 
 
Af : overige bedrijfskosten 
 

Bedrijfsresultaat 
Af: rente op schulden 

f   34.000 
f     2.000 

 

Winst 

 

f   32.000  
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vraag schrijf antwoord hier juist antwoord 
7. De verkopen van afgeleverde goederen 

worden ––– genoemd. In 2006 was dit f –––. 
Weten wij of hij de opbrengst van die 
omzet gedurende 2006 in geld ontvangen 
heeft (dat is in kas of als girotegoed of 
banktegoed)? ––– � 

 

8. Misschien hebben sommige klanten hem 
nog geen geld betaald. In dat geval heeft 
hij van hen nog geld te –––. Voor dat deel 
van zijn omzet heeft hij geen betalingen 
ontvangen, maar ––– verkregen. 

� 

omzet 
 
150.000 
 
neen 

9. De goederen welke hij verkocht en 
afgeleverd heeft, hebben hem f 104.000 
aan inkoopprijs –––. 
Weten wij in welk jaar hij die heeft 
gekocht? –––. 
Weten wij of hij die verkochte goederen al 
geheel heeft betaald? ––– 
Misschien niet. In dat geval heeft hij nog –
–– � 

vorderen 
 
vorderingen 
(of: debiteuren) 

10. De winst- en verliesrekening toont dat G. 
Schoon gedurende 2006 met 
handelstransacties en na aftrek van 
overige bedrijfskosten en renteIasten een 
winstinkomen van f 32.000 heeft verdiend.
Indien hij niets van die winst verbruikt zou 
hebben (en geen belastingen verschuldigd 
is) zou Schoon in die 12 maanden f 32.000 
––– zijn geworden. 

� 

gekost 
 
neen 
 
neen 
 
schulden 
(of: crediteuren) 

11. De winst- en verliesrekening toont een 
winstinkomen, berekend als een 
vermogenstoeneming. 
Over geldontvangsten en gelduitgaven 
gedurende die 12 maanden toont zij –––. 

� 

rijker 
(of: vermogender) 

12. De winst- en verliesrekening toont de inko-
mensstroom gedurende een bepaalde 
periode uit de opbrengst van 
verkooptransacties. 

 

niets 

 
17 



Hoofdstuk II 
 
 
Onderdeel 2      Hoe is onze vermogenstoestand? 
 
 
Begrote tijd: 12 minuten 
 
SAMENVATTING 
 
De vermogensopstelling geeft een beeld van de vermogenstoestand van een onderneming. 
Zij geeft een overzicht van de bezittingen, van de schulden en van het eigen vermogen van 
de onderneming op een bepaalde dag. De vermogensopstelling kan in de vorm van een 
tabel worden opgemaakt, maar de vorm van een balans is gebruikelijker. 
 
Zaken van waarde, die eigendom zijn van de onderneming, zoals geld, vorderingen op 
debiteuren, voorraden, machines en gebouwen, zijn bezittingen of activa. 
Bezittingen staan gewoonlijk te boek voor wat zij gekost hebben, of minder, en niet tegen 
hun marktwaarde of verkoopprijzen. De bezittingen (activa) vormen de linkerkolom van de 
balans. 
 
Schulden zijn onder meer handelscrediteuren, andere crediteuren, bankschulden en 
leningschulden. Zij staan in de rechterkolom van de balans. 
 
Het belang van de eigenaar bestaat in het overschot van de bezittingen boven de schulden. 
Dat is het eigen vermogen van de eigenaar in zijn onderneming. Dat staat ook in de 
rechterkolom van de balans. 
 
Bezittingen minus schulden is: eigen vermogen. 
Bezittingen is gelijk aan: schulden plus eigen vermogen. 
Beide kolommen van de balans hebben noodzakelijkerwijs hetzelfde totaalbedrag. 
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Verfhandel (eigenaar) G. Schoon 
 

Vermogensopstelling 
op 31 december 2006 

Voorraden 
Vorderingen (debiteuren) 
Postgirotegoed 
Geld in kas 

 
 

f   2.000 
f   4.000 

  f   34.000 
f   20.000 

Betaalmiddelen    f     6.000 
 Bezittingen   f   60.000 
Schuld op lange termijn 
een schulde af te lessen over drie jaar 
rente 10% per jaar 
Schulden op korte termijn 
bankschuld, rente 10% per jaar 
aan leveranciers 
nog te betalen kosten 

 
f  12.000 
 
 
f    8.000 
f  16.000 
f    2.000 

  

 Schulden   f   38.000 
 Eigen vermogen  f   22.000 
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vraag schrijf antwoord hier juist antwoord 
1. Blad 20 is het overzicht van het ––– van 

G. Schoon in zijn verfhandel op 31 
december 2006. 
Hij begon met zijn ––– op te tellen, 
waaraan hij in totaal f 60.000 waarde 
toekende. 
Daaronder komt f 34.000 aan ––– voor. 
Die zijn hem dat bedrag waard, omdat hij 
verwacht die ––– jaar met winst te kunnen 
verkopen. Hij heeft die voorraden 
opgenomen voor hun inkoopprijzen, 
behalve wanneer zij intussen in waarde 
zijn ach teruitgegaan. 

� 

Vergelijk uw 
antwoord meteen 
met het juiste 
antwoord in de 
schakel 
daaronder. Indien 
goed, teken dat 
dan met een √ 
aan. 

2. Daarna heeft hij zijn ––– opgeteld, 
waarvan het totaal f 38.000 bedroeg. 
Dat waren drie soorten schulden: 
Hij had een lening verkregen, waarop hij 
voor-lopig nog niet behoeft af te lossen, 
maar waar-over hij wet 10% ––– per jaar 
moet betalen. Dat is een schuld op ––– 
termijn. 

� 

vermogen 
 
bezittingen 
 
voorraden 
 
volgend 

3. Hij had een bankschuld, waarop hij 
wellicht wel snel moet aflossen, en 
waarover hij ook ––– moet –––. Dat is 
een schuld op –––. 

� 

schulden 
 
rente 
 
lange 

4. Tenslotte moest hij nog binnenkort f 
16.000 aan zijn ––– betalen en hij had 
ook nog f 2.000 ––– ––– ––– zoals voor 
zijn telefoon- en elektriciteitsgebruik in het 
afgelopen jaar. Dat zijn ook schulden op –
–– –––. 

� 

rente 
 
betalen 
 
korte termijn 

5. Het overschot van de bezittingen boven de 
schulden is van de eigenaar van het bedrijf 
G. Schoon. 
Dat levert een waarde op van f ––– en dat 
noemt hij zijn ––– ––– in zijn bedrijf. 

� 

leveranciers 
 
te betalen kosten 
 
korte termijn 

6. In zijn verfhandel heeft G. Schoon 
gedurende het tijdvak 1 januari-31 
december 2006 een winstinkomen van f 
32.000 behaald. Aan het eind van dat jaar 
had hij in zijn bedrijf f 22.000 eigen 
vermogen.  

22.000 
 
eigen vermogen 
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Verfhandel (eigenaar) G. Schoon 
 

Vermogensopstelling 
op 31 december 2006 

Voorraden 
Vorderingen (debiteuren) 
Postgirotegoed 
Geld in kas 

 
 

f   2.000 
f   4.000 

f   34.000 
f   20.000 

Betaalmiddelen  f     6.000 
 Bezittingen 

  

f   60.000 
Schuld op lange termijn 
een schulde af te lessen over drie jaar 
rente 10% per jaar 
Schulden op korte termijn 
bankschuld, rente 10% per jaar 
aan leveranciers 
nog te betalen kosten 

 
f  12.000 
 
 
f    8.000 
f  16.000 
f    2.000 

  

Schulden   f   38.000  
Eigen vermogen  f   22.000 

 
 

Balans 
op 31 december 2006 

Voorraden 
Vorderingen 
Postgirotegoed 
Geld in kas 

f  34.000
f  20.000
f    2.000
f    4.000

  Eigen vermogen 
Leenschuld op lange termijn 
Bankschuld 
Leveranciers 
Nog te betalen kosten 

f  22.000 
f  12.000 
f    8.000 
f  16.000 
f    2.000 

 f 60.000    f 60.000 
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vraag schrijf antwoord hier juist antwoord 
7. Blad 22 geeft weer dezelfde 

vermogensopstelling van G. Schoons 
verfhandel op 31 december. 
Het overschot van de berekende waarde 
der bezittingen boven de schulden werd –
–– ––– genoemd. 
Als bij een voorraadopneming zou blijken 
dat de voorraden in werkelijkheid niet 
meer waard zijn dan wat op die datum 
voor f 29.000 zou kunnen worden 
ingekocht, dan zou de waarde van het 
eigen vermogen op f ––– zijn uitge-
komen. � 

 

8. Blad 22 onderaan toont hetzelfde 
vermogen in de boekhoudvorm van een –
––. 
De linkerkolom toont de bezittingen, 
waarmee het bedrijf wordt uitgeoefend en 
waarmee de omzet en het bedrijfsresultaat 
worden gemaakt. Deze hebben in totaal 
een waarde van f –––. � 

eigen vermogen 
 
17.000 

9. De rechterkolom toont de schulden, en 
ook het overschot aan bezittingen boven 
schulden. Dat laatste is het ––– ––– 
waarvan de bere-kende waarde uitkomt op 
f –––. Het totaal van de rechterkolom 
bedraagt ook f –––. 

� 

balans 
 
60.000 

10. Of men de vermogensopstelling in 
tabelvorm maakt zoals op blad 22, dan wel 
in balansvorm als ook op blad 22, maakt 
geen enkel wezenlijk verschil. Eigen 
vermogen is steeds ––– van –– boven ––
–. 

� 

eigen vermogen 
 
22.000 
 
60.000 

11. Eigen vermogen = ––– van bezittingen 
boven schulden. 
Bezittingen = schulden ––– eigen 
vermogen. 
Schulden = bezittingen ––– eigen 
vermogen. 

� 

overschot 
 
bezittingen 
 
schulden 

12. De vermogensopstelling kan in tabelvorm 
worden opgesteld, maar de balansvorm is 
gebrui-kelijker. De boekhouding is eigenlijk 
een balans, die doorlopend wordt 
bijgehouden door daarin alle uitgevoerde 
transacties te boeken.  

overschot 
 
plus 
 
min 
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Hoofdstuk II 
 
 
Onderdeel 3    Waar is de winst gebleven? 
 
 
Begrote tijd: 8 minuten 
 
 
SAMENVATTING 
 
Elke uit verkooptransacties behaalde winst is meteen en volledig een toevoeging aan het 
eigen vermogen (E.V.). 
Indien de gedurende de periode behaalde winst geheel in de onderneming blijft, zal 
daardoor het E.V. aan het begin van de periode met die periodewinst aangroeien tot het E.V. 
aan het eind der periode. 
Als de eigenaar in die periode bedragen aan de onderneming onttrekt — bijvoorbeeld voor 
zijn eigen levensonderhoud — gaat dat van het eigen vermogen in de onderneming af. 
Begin-E.V. + periodewinst — onttrekkingen = eind-E.V. 
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Voorbeeld 
 
Begmbalans 1 januari 2006  Eindbalans 31 december 2006  
Bezittingen Eigen vermogen  Bezittingen Eigen vermogen 
f 50.000  

Schulden 
f 18.000
f 32.000

 f 60.000  
Schulden 

f 22.000 
f 38.000 

 f 50.000   f 50.000  f 60.000  f 60.000 
 
 

Inkomsten 
 
f 150.000 
f 118.000 

f   32.000 

 
 

begin 
E.V. 

f 18.000 

 
 
Uit verkopen 
Gemaakte kosten 
Winst 2006 

 

 Indien gehele 
winst in 

onderneming 
bleef 

eind E.V. 
f 50.000 

  
 

 

 
 
Varfhandel (eigenaar) G. Schoon 
 
 Winstbestedina 

1 januari-31 december 2006 
  

begin 
E.V. 

f 18.000 

Winst 2006 
Onttrokken door eigenaar 
G. Schoon 

f   32.000 
 

f   28.000 

 eind 
E.V. 

f 22.000 
 In onderneming gehouden f     4.000   
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vraag schrijf antwoord hier juist antwoord 
1. Indien wij voor f 1.000 contant goederen 

verkopen, welke ons f 700 kosten, nemen 
daar-door onze bezittingen met f 300 –––.
Onze schulden veranderen daardoor –––. 
Met de f 300 behaalde winst neemt ons ––
– ––– toe. 

� 

Vergelijk uw 
antwoord meteen 
met het juiste 
antwoord in de 
schakel 
daaronder. Indien 
goed, teken dat 
dan met een √ 
aan.

2. Elke behaalde winst uit verkooptransacties 
komt bij het ––– –––. Ogenblikkelijk en 
volledig. 

� 

toe 
 
niet 
 
eigen vermogen 

3. In het voorbeeld op blad 26 had deze 
onder-neming een eigen vermogen van f 
18.000 aan het ––– van het jaar 2006. 
Gedurende dat jaar kwam daar f 32.000 
aan ––– bij, en daardoor is het eigen 
vermogen toegenomen tot f 50.000 aan 
het ––– van dat jaar. � 

eigen vermogen 

4. Blad 26 onderaan toont de ––– van 
verfhandel G. Schoon in 2006. Van de 
behaalde winst van f 32.000 heeft de 
eigenaar f 28.000 aan de onderneming ––
–. Die f 28.000 zal hij zelf verbruikt hebben 
voor levensonderhoud, belastingen en 
andere persoonlijke uitgaven. � 

begin 
 
winst 
 
eind 

5. Door die onttrekkingen is het eigen 
vermogen per saldo in 2006 met slechts f –
–– toegenomen. 
Begin-E.V. + periodewinst — onttrekkingen 
= eind-E.V. 
Begin-E.V. + periodewinst — eind-E.V. = –
––. 
Periodewinst = eind-E.V. + onttrekkingen 
— –––. � 

winstbesteding 
 
onttrokken 

6. De winstbesteding verklaart, waar de winst 
gebleven is. 

 

4.000 
 
onttrekkingen 
 
begin-E.V. 
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Verfhandel (eigenaar) G. Schoon 
 
JAARREKENING 2006 

Begin- en eindbalansen 
Balans 31 december 2005 Balans 31 december 2006 

Voorraden 
 f  29.000 
Vorderingen 
  18.000 
Postgirotegoed 
  1.000 
Geld in kas  2.000 

Eigen vermogen 
f 18.000

Leenschuld 
12.000

Bankschuld 
5.000

Leveranciers  14.000
Te bet. kosten 

1.000

 Voorraden 
 f 34.000
Vorderingen 
 20.000 
Postgirotegoed 
 2.000 
Geld in kas  4.000 

Eigen vermogen 
f 22.000 

Leenschuld 
12.000 

Bankschuld 
8.000 

Leveranciers  16.000 
Te bet. kosten 

2.000 
 f 50.000  f 50.000   f 60.000  f 60.000 
 

Winst- en verliesrekening 
1 januari-31 december 2006 

f  150.000
 104.000

 

f   6.000

4.000
2.000

f    46.000 
 
 
 
 
 
 
 

12.000

Omzet (verkocht en afgeleverd) 
Af: kosten verkochte goederen 
 
Bruto-goederenwinst 
 
Huur bedrijfspand 
Verwarming, verlichting, onderhoud 
en schoonhouden 
Diverse bedrijfskosten 
 
Af : Overige bedrijfskosten 
 
Bedrijfsresultaat 
Af: Rente op schulden 

f   34.000
2.000

Winst 

 

 

f   32.000
 

Winstbesteding 
1 januari-31 december 2006 

Winst 
Af : onttrokken door eigenaar G. Schoon  

f   32.000
    28.000

Toevoeging aan eigen vermogen  f     4.000
 
 
28 



Hiernaast is de jaarrekening van verfhandel G. Schoort samengevat. 
Zij toont: 
1. De vermogenstoestand bij aanvang van net jaar en de vermogenstoestand bij afloop van 

dat jaar. 
Dat is een momentopname van wat aanwezig is — van de 'voorraad' aan goederen, 
vorderingen en geld, aan schulden en eigen vermogen. 

 
2. De winst die gedurende dat jaar uit opbrengst van verkopen werd behaald, nadat de 

daarvoor gemaakte kosten zijn afgetrokken. 
Dat is een periodeverslag over de in dat tijdvak voortgebrachte winststroom, die het 
eigen vermogen versterkte. 

 
3. De winstbestemming toont daar tegenover gedurende die periode ook een 

onttrekkingen-stroom, die ten koste van het eigen vermogen ging. 
 
Zo verklaren deze stukken het verschil tussen het begin- en het eind-eigen vermogen dat in 
dat jaar ontstaan is. 
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Hoofdstuk ll 
 
 
Onderdeel 4     Transacties 
 
 
Begrote tijd: 13 minuten 
 
SAMENVATTING 
 
Boekhouding is het voortdurend bijhouden van de vermogensopstelling (balans). Dit houdt 
in, dat alle met derden uitgevoerde transacties in balansrekeningen geboekt worden. 
 
Elke transactie heeft in de balans een tweezijdig karakter. Zij brengt verandering in op zijn 
minst twee posten van de balans. En wet zodanig, dat de totalen van beide balanskolommen 
aan elkander gelijk blijven. 
 
Transacties worden in de balans geboekt op het moment dat zij zijn uitgevoerd. 
 
Het transactiemoment van verkopen is het tijdstip, waarop verkochte goederen naar de 
koper worden afgezonden. Het transactiemoment van inkopen is wanneer ingekochte 
goederen worden ontvangen. Dat is een boekhoudingconventie, waarvan alleen op goed 
verantwoorde gronden wordt afgeweken. 
Deze transacties verwerkt de boekhouding meteen en doorlopend in de balansrekeningen. 
Transacties worden onderscheiden in: 
— krediettransacties, waarbij de onderneming een schuld aangaat of een vordering 

verkrijgt; 
— kastransacties, waarbij zij een geldbetaling ontvangt of doet. 
Een afwikkeling van een verplichting of een vordering door een geldbetaling is een 
kastransactie. 
 
Transacties welke winst opleveren beïnvloeden ook het eigen vermogen met het bedrag van 
die winst. 
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Voorbeeld 1 
 

Balans 

Voorraad 
Vorderingen 
Kas 

f 34.000 
  20.000 
   6.000 

 Eigen vermogen 
Schulden 

f 22.000 
  38.000 

 f 60.000   f 60.000 
 
Onderneming koopt en ontvangt voor f 6.000 aan goederen en betaalt die content. 
 

Balans 

Voorraad f 34.000 plus f 6.000 = 
Vorderingen 
Kas f 6.000 minus f 6.000 = 

f 40.000
20.000

0

 Eigen vermogen 
Schulden 

f 22.000 
  38.000 

 f 60.000  f 60.000 
 
Voorbeeld 2 (bij zelfde uitgangsbalans) 
 
Onderneming koopt en ontvangt voor f 6.000 aan goederen op krediet. 
 

Balans 

Voorraad f 34.000 plus f 6.000 = 
Vorderingen 
Kas 

f 40.000
20.000
6.000

 Eigen vermogen 
Schulden f 38.000 plus f 6.000 = 

f 22.000 
44.000 

 f 66.000  f 66.000 
 
Voorbeeld 3 (bij dezelfde uitgangsbalans) 
 
Onderneming betaalt f 6.000 van haar schulden. 
 

Balans 

Voorraad 
Vorderingen 
Kas f 6.000 minus f 6.000 = 

f 34.000
20.000

0

 Eigen vermogen 
Schulden f 38.000 plus f 6.000 = 

f 22.000 
32.000 

 f 54.000  f 54.000 
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vraag schrijf antwoord hier juist antwoord 
1. Op elk tijdstip kan de vermogenspositie 

van een onderneming worden uitgebeeld 
in een –––. De boekhouding houdt de 
gegevens van de balans voortdurend bij. 

� 

Vergelijk uw 
antwoord meteen 
met het juiste 
antwoord in de 
schakel 
daaronder, Indien 
goed, teken dat 
dan met een √ 
aan. 

2. Naarmate de tijd voortschrijdt, verandert 
dat beeld doordat er transacties worden 
uitgevoerd. In de balans zijn alle ––– 
verwerkt die uitge-voerd zijn. 

� 

balans 

3. Transacties zijn er van twee grondtypen: 
kas-transacties en krediettransacties. 
Wanneer u voorraden tegen contante 
betaling koopt, bent u in een ––– 
transactie betrokken. Wanneer u 
voorraden op krediet koopt, bent u in een 
––– transactie betrokken. � 

transacties 

4. Lees voorbeeld 1, waarin het effect van 
een ––– transactie wordt getoond. In de 
balans wordt kas met f ––– verminderd 
en voorraad met f ––– vermeerderd. Het 
aantal posten dat in de balans verandert, 
is –––. 

� 

kas 
 
krediet 

5. Elke transactie zal altijd op zijn minsttwee 
bedragen in de ––– veranderen. Daarom 
zegt men dat een transactie een 
tweezijdig karakter heeft. Eén transactie 
heeft op de balans een ––– uitwerking. 

� 

kas 
 
6.000 
 
6.000 
 
twee 

6. Lees voorbeeld 2, waarin heteffect van 
een krediet ––– wordt getoond. In de 
balans neemt voorraad met f ––– toe en 
handelscrediteuren met f –––. De 
transactie heeft een tweezijdig ––– in de 
balans. 

� 

balans 
 
tweezijdige 
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vraag schrijf antwoord hier juist antwoord 
7. In een krediettransactie nemen wij nu de 

verplichting op ons, maar de 
geldoverdrachtvindt later als een 
afzonderlijke ––– plaats. 

� 

transactie 
 
6.000 
 
6.000 
 
karakter 

8. Lees voorbeeld 3, waarin het effect wordt 
getoond van een kasbetaling van de 
krediet ––– in voorbeeld 2. In de balans 
wordt kas met f ––– verminderd en 
handelscrediteuren wordt met f ––– 
verminderd. Het aantal posten dat in de 
balans verandert bedraagt –––. � 

(kas)transactie 

9. Transacties zijn ––– (steeds, soms) tegen 
kas. Kas is de afkorting voor kasmiddelen; 
ze omvat ook bank- en girotegoeden. 

� 

transactie 
 
6.000 
 
6.000 
 
twee 

10. De transacties in de balans hebben ––– 
(altijd, vaak) een tweezijdig karakter. 

� 

soms 

11. Elke krediettransactie heeft later een ––– 
tot gevolg. 

� 

altijd 

12. Elke transactie heeft een ––– ––– in de 
balans. 

� 

kastransactie 
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vraag schrijf antwoord hier juist antwoord 
13. Over het tijdstip waarop transacties 

worden erkend, bestaan zekere 
conventies. De koper van de goederen 
erkent een aankoop op het moment, dat 
de goederen in zijn magazijn worden 
ontvangen. Dit erkenningstijdstip is een 
boekhouding–––. 

� 

tweezijdig karakter 

14. Maandag bestelt de koper goederen. 
Dinsdag worden die aan zijn magazijn 
afgeleverd. De transactie wordt door de 
koper op ––– erkend. Een mutatie in de 
posten van zijn balans zal dus op –––
plaatsvinden. 

� 

conventie 

15. Een koper erkent een transactie volgens 
de conventies, wanneer de goederen door 
hem in zijn magazijn worden –––. 

� 

dinsdag 
 
dinsdag 

16. Een verkoper erkent een transactie 
volgens de conventies wanneer de 
goederen uit zijn ––– worden 
afgezonden. 

� 

ontvangen 

17. Verkooptransacties worden in de 
boekhouding erkend op het ogenblik van 
––– (verkoop-overeenkomst, aflevering, 
betaling). 
Inkooptransacties op het ogenblik van ––
– der goederen. 

� 

magazijn 

18. Verkopen worden in de winst- en 
verliesrekening als omzet gerekend op het 
ogenblik dat de onderneming het 
verkoopcontract heeftuit-gevoerd door de 
goederen aan de koper te leveren. 
Ongeacht wanneer daarvoor van de koper 
inderdaad betaling wordt on tvangen. 

 

aflevering 
 
ontvangst 
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Voorbeeld 4 
 

Balans 

Voorraad 
Vorderingen 
Kas 

f 34.000 
  20.000 
   6.000 

 Eigen vermogen 
Schulden 

f 22.000 
  38.000 

 f 60.000   f 60.000 
 
Onderneming verkoopt voor f 10.000 contant goederen, die voor f 7.000 in haar voorraad 
stonden. 
 

Balans 

Voorraad f 34.000 minus f 7.000 =
Vorderingen 
Kas f 6.000 plus f 10.000 = 

f 27.000
20.000
16.000

 Eigen vermogen f 22.000 plus 
f    3.000 = 

Schulden 

 
f 25.000 
38.000 

 f 63.000  f 63.000 
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vraag schrijf antwoord hier juist antwoord 
19. Lees voorbeeld 4. Bij verkoop van 

goederen heeft de onderneming winst 
gemaakt. Door deze transactie wordt 
voorraad verminderd met f –––, en kas 
vermeerderd met f –––. De bezittingen 
zijn daardoor toegenomen met f –––. 
Schulden zijn ––– veranderd. 

� 

 

20. Eigen vermogen is ––– van ––– boven 
schulden. Door de winst uit die transactie 
is, op het transactiemoment, het eigen 
vermogen met f 3.000 –––. 

� 

7.000 
 
10.000 
 
3.000 
 
niet 

21. Boekhouding gaat uit van verkoop ––– en 
inkoop––– op het moment dat die worden 
uitgevoerd. Dat is wanneer de 
onderneming eigen-dom van de goederen 
overdraagt, respectievelijk verkrijgt. 

� 

overschot 
 
bezittingen 
 
toegenomen 

22. Boekhouding berust op het ––– karakter 
van de balans. Elke transactie veroorzaakt 
veran-deringen in ten minste twee 
balansposten, waardoor beide kolommen 
dezelfde totalen verkrijgen. 

� 

transacties 
 
transacties 

23. Boekhouding kan en mag en moet soms 
ook veranderingen in balansposten 
brengen op grond van andere objectief 
controleerbare feiten dan transacties. Als 
bijvoorbeeld f 3.000 voorraad hopeloos 
bedorven en onverkoopbaar is geworden, 
zal zij dat bedrag op voorraad in mindering 
brengen, en anderzijds op haar winst- en 
verliesrekening. En dat betekent f 3.000 
verlies van eigen vermogen. 

 

tweezijdige 
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Hoofdstuk III    Het bedrijf 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Het bedrijf is een organisatie van mensen en bezittingen — zoals duurzame 
produktiemiddelen, voorraden, vorderingen en kasgeld — die een goederenstroom of 
dienstenstroom voortbrengt en aan afnemers verkoopt en aflevert. 
 
Die activiteit oefent het bedrijf met zijn werkzame bezittingen uit — deze worden ook vaak 
activa genoemd — om daarmee omzet te maken, waarvoor het bedrijfskosten moet maken. 
 
Uit omzet — bedrijfskosten moet een bedrijfsresultaat overschieten. (Dat ook wel genoemd 
wordt: bedrijfswinst, exploitatieresultaat, e.d.) 
 
Het bedrijfsresultaat is de basis voor de winst van de onderneming. Welk gedeelte van het 
bedrijfs-resultaat nog nodig is voor rentelasten over schulden en voor belastingen hangt 
samen met de wijze waarop de onderneming gefinancierd is. Hierop zullen wij later nader 
ingaan. Het bedrag dat resteert na aftrek van bovengenoemd gedeelte is nettowinst. 
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Nu beginnen wij opnieuw, om grondiger in te kunnen gaan op de posten en de opbouw 
van de jaarrekening. 
 
Het vorige hoofdstuk heeft al met een eenvoudig voorbeeld beschreven waaruit een 
jaarre-kening bestaat; en toonde dat boekhouding in de grond is: het doorlopend 
bijhouden van de balans, die de vermogenstoestand weergeeft. 
 
De volgorde van behandeling is als volgt: 
— de activa (weermee het bedrijf omzet maakt); 
— de omzet, de daarvoor gemaakte kosten en de bedrijfswinst die zij oplevert; 
— de schulden en overige verplichtingen, de rentelasten; 
— het eigen vermogen, de belasting op de winst en de overschietende nettowinst. 
 
Balans en winst- en verliesrekening worden hierin in fasen opgebouwd, beginnend bij de 
bedrijfssituatie en uitmondend in de financiering der onderneming. 



Hoofdstuk III 
 
 
Onderdeel 5      Omvang en samenstelling activa 
 
 
Begrote tijd: 15 minuten 
 
SAMENVATTING 
 
De lijst van bezittingen van een bedrijf met daaraan toegekende geldwaarden wordt de staat 
van de activa genoemd. 
 
Tussen de activa wordt onderscheid gemaakt naar gelang de duur waarvoor gelden in die 
activa zijn vastgelegd. We kunnen de volgende activa onderscheiden: 
1. Bedragen die in kas liggen of die de onderneming tegoed heeft van een bank of een 

girodienst, zijn kasmiddelen. 
2. Bedragen die de onderneming van anderen te vorderen heeft (en dus van anderen in kas 

zal ontvangen), zijn vorderingen. 
3. Goederen die aangeschaft of zelf vervaardigd zijn om binnen één jaar verkocht of 

verbruikt te worden, zijn voorraden. 
Daaronder valt ook werk in uitvoering. Dat betreft de kosten die al gestoken zijn in de 
produktie van goederen, die nog niet gereed gekomen zijn. 

4. Goederen die aangeschaft zijn om langdurig (jarenlang) in net bedrijf gebruikt te worden, 
zijn duurzame produktiemiddelen. 

 
(Er kunnen nog wel meer soorten activa voorkomen op de balans, onder andere: 
Deelnemingen. Dat betreft langdurig bezit van een flink aandeel in andere ondernemingen). 
 

39 



Voorbeeld: Nederlandse Onderdelen Industrie 
 

Activa 
op 31 december 2006  

(x 1000) 
Terrain aanschafprijs 
 
Gebouw aanschafprijs 
 afschrijvingen 

 
 
f 273 

118 

 f 74 

Machines aanschafprijs 
 afschrijvingen 

f 1.133 
623 

 155 

   510 
Duurzame produktiemiddelen 
 
Werk in uitvoering 
Overige voorraden 

 
 

f 91 
190 

 f 739 

Voorraden 
 
Debiteuren/handelsvorderingen 
Overige vorderingen 
Vooruitbetaalde kosten 

 
 

f 285 
13 
7 

 f 281 

Vorderingen op korte termijn 
 
Bank- en girotegoeden 
Kas 

 
 
f 24 

18 

  
f 305 

Kasmiddelen   f 42 
Totaal   f 1.367 
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vraag schrijf antwoord hier juist antwoord 
1. Lees de opstelling op blad 40. Dat is een 

opstelling van de zaken van waarde van 
de Neder-landse Onderdelen Industrie op 
31 dec. 2006. Die goederen en 
vorderingen heeft de N.O.I. aangeschaft 
om daarmee haar bedrijf uit te oefenen om 
omzet en bedrijfswinst te maken. Boven 
de opstelling staat niet het woord 
'bezittingen', maar het woord –––. 

� 

Vergelijk uw 
antwoord meteen 
met het juiste 
antwoord in de 
schakel 
daaronder. Indien 
goed, teken dat 
dan met een √ 
aan. 

2. Activa is een aan het Italiaans ontleend 
woord voor 'bezittingen'. Activa zijn de 
dingen van waarde, die in het bedrijf 
werkzaam (actief) zijn om omzet en winst 
voort te brengen. 
Activa betekent hetzelfde als –––. 

� 

Activa 

3. De activa waarmede het bedrijf werkt zijn : 
— duurzame produktiemiddelen; 
— voorraden; 
— vorderingen; 
— kasmiddelen. 
Volgens de opstelling is daaraan in totaal 
een waarde toegekend van f –––. 

� 

bezittingen 

4. Om omzet en bedrijfswinst te kunnen 
maken had de Nederlandse Onderdelen 
Industrie op 31 december 2006 in totaal 
voor f 1.367.000 aan ––– in gebruik. 

� 

1.367.000 

5. De bezittingen zijn op 31 december 2006 
geïnventariseerd. In de opstelling is een 
waarde toegekend die op 
boekhoudingsregels berust. 

 

bezittingen (activa) 
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Nederlandse Onderdelen Industrie 
 

Kasmiddelen 
op 31 december 2006 (x 1000)

Bank- en girotegoeden 
Kas 

f 24 
18 

 

Kasmiddelen f 42  
 
vraag schrijf antwoord hier juist antwoord 
6. Dit is een onderdeel van de activa van de 

Nederlandse Onderdelen Industrie op 31 
december 2006, namelijk de opstelling van 
de ––– van in totaal f –––. 

� 

 

7. Kas bestaat uit bankbiljetten en munten 
die in de kas van het bedrijf liggen. In 
totaal voor f –––. 

� 

kasmiddelen 
(betaalmiddelen) 
 
42.000 

8. Het bedrijf heeft ook tegoeden bij de ––– 
dienst en bij een –––. In totaal f 24.000. 
Over deze tegoeden kan het dagelijks 
beschikken. Die tegoeden zijn dus ook ––
– middelen. 

� 

18.000 

9. Het bedrijf heeft een werkvoorraad aan 
kas-middelen nodig. Over een paar dagen 
moethet lonen en salarissen betalen; 
rekeningen van leveranciers voldoen, 
enzovoort. Een bedrijf met een lege kas 
kan ––– blijven doorwerken. � 

giro 
 
bank 
 
kas (betaal) 

10. Kasmiddelen worden ook wel liquide 
middelen genoemd. 

 

niet 
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Nederlandse Onderdelen Industrie 
 

Vorderingen op korte termijn 
op 31 december 2006 (x 1000) 

Debiteuren/handelsvorderingen 
Overige vorderingen 
Vooruitbetaalde kosten 

f 285 
13 
7 

Totaal 305 
 
vraag schrijf antwoord hier juist antwoord 
11. Dit zijn de ––– ––– ––– ––– van de 

N.O.I. op 31 december 2006. In totaal 
bedroegen die f –––. 
Op korte termijn betekent: die binnen één 
jaar geld in kas zullen opleveren. 
De grootste post betreft ––– of met een 
ander woord aangeduid –––, tot een 
bedrag van f –––. Dat zijn de bedragen 
die de N.O.I. nog van haar afnemers te 
vorderen heeft. Die afnemers willen alleen 
maar kopen, als zij pas ––– behoeven te 
betalen. � 

 

12. Verder is er nog een bedrag van f 13.000 
aan ––– –––. Dat zijn vorderingen die 
niet uit de verkoop aan afnemers zijn 
voortgekomen. Bijvoorbeeld: tijdelijke 
voorschotten aan per-soneelsleden of aan 
leveranciers. 

� 

vorderingen op 
korte termijn 
 
305.000 
debiteuren 
handelsvorderingn
285.000 
later (achteraf) 

13. Tenslotte is er nog een bedrag van f 7.000 
aan ––– –––. In 2006 heeft de N.O.I. al 
kosten betaald die voor het volgende jaar 
gemaakt zijn. 
Brandassurantiepremie vooruitbetaald 
voor verzekeringsdekking in de komende 
twaalf maanden is –– kosten. Door zo'n 
vooruitbe-taling heeft het bedrijf een 
vordering verkregen op levering van 
diensten of goederen. � 

overige 
vorderingen 

14. Een vordering op korte termijn moet 
binnen ––– ––– binnenkomen. 

� 

Vooruitbetaalde 
kosten 
 
Vooruitbetaalde 

15. Vooruitbetaalde kosten worden ook wel 
genoemd overlopende posten of 
transitorische posten, omdat zij kosten 
worden voor de winst- en verliesrekening 
van het volgende jaar.  

één jaar 
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Naderlandse Onderdelen Industrie 
 

Voorraden 
op 31 december 2006 (x 1000)

Werk in uitvoering 
(produkt in bewerking, half 
fabrikaat, onderhanden werk) 

 

Voorraad grondstoffen 
Voorraad bedrijfsbenodigdheden 
Voorraad gereed produkt 

f       80 
18 
92 

Overige voorradenh  

 
 
f 91
 
 
 
 

190
Totaal  f        281 
 
 
vraag schrijf antwoord hier juist antwoord 
16. Dat zijn de ––– van de N.O.I. op 31 

december 2006. In totaal zijn zij 
opgenomen voor f 281.000. Zij bestaan uit 
twee hoofdsoorten: 
voor f   91.000 aan ––– ––– –––; 
voor f 190.000 aan ––– ––– –––. 
Dat zijn goederen aangeschaft of gemaakt 
om te verkopen of om in de naaste 
toekomst te verbruiken. � 

 

17. Overige voorraden omvatten grondstoffen, 
gereed produkt en –––. 
Onder meer brandstoffen, hulpstoffen, 
onder-houdsmaterialen, kantoorbehoeften 
zijn –––. 

� 

voorraden 
 
werk in uitvoering 
 
overige voorraden 

18. Verder was er werk ––– ––– aanwezig 
met een waarde van f 91 .000. 
Dat is het bedrag dat al aan kosten is 
gemaakt voor goederen die in produktie 
werden genomen, maar die nog niet 
gereed zijn gekomen. Andere benamingen 
voor werk in uitvoering zijn: produkt ––– –
––, of –––, of ––– werk. 

� 

bedrijfsbenodigdhe
den 
 
bedrijfsbenodigdhe
den 

19. Werk in uitvoering bestaat uit bewerkte 
grond-stoffen. 
De kosten van werk in uitvoering bestaan 
uit –––, daaraan toegevoegde ––– en 
wellicht ook andere toegevoegde 
bewerkingskosten. 

� 

in uitvoering 
 
in bewerking 
 
halffabrikaat 
 
onderhanden 
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vraag schrijf antwoord hier juist antwoord 
20. Voorraden worden tegen hun 

oorspronkelijke kosten opgenomen. Dus 
tegen het bedrag dat voor hun aankoop of 
hun aanmaak werd besteed. 
Maar zij mogen ook niet hoger worden 
opge-nomen dan tegen hun actuele 
marktwaarde. De balanswaarde van 
voorraden is het ––– (minimum/maximum) 
van twee waarden: wat zij gekost hebben, 
en hun huidige marktwaarde. � 

grondstoffen 
 
arbeid (lonen) 

21. Indien een voorraad bij aankoop of 
aanmaak f 1.000 heeft gekost, en bij 
verkoop welhaast zeker f 1.800 zal 
opbrengen, wordt zij op de balans 
opgenomen voor een waarde van f –––. 
Indien die voorraad bij verkoop niet meer 
dan f 750 zal opbrengen, is haar 
balanswaarde f –––. � 

minimum 

22. Voor voorraadwaardering op de balans 
geldt de minimum-waarderingsregel. 
De balanswaarde van voorraden is de ––
– (laagste/hoogste) van hun 
oorspronkelijke kostprijs en hun 
marktwaarde. � 

1.000 
 
750 

23. Voor alle active op de balans geldt, dat zij 
ten hoogste mogen worden opgenomen 
tegen de meetbare kosten, die aan hun 
verkrijging besteed zijn. 
Voorraden worden gewaardeerd tegen 
hun meetbare –––, tenzij hun ––– lager 
is. � 

laagste 

24. Voorraden zijn goederen die aangekocht 
of aangemaakt zijn om in de naaste 
toekomsthun waarde in geld in de verkoop 
op te brengen. Voorraden zijn goederen, 
die bestemd zijn om binnenkort te –––, of 
te ––– om daarmee goederen of diensten 
voor de verkoop te brengen. 

� 

kosten (kostprijs) 
 
marktwaarde 

25. De minimum-waarderingsregel houdt wel 
rekening met te verwachten 
verkoopverliezen op voorraden, maar niet 
met te verwachten verkoopwinsten. 
Dat is de voorzichtige of conservatieve 
waar-deringsregel. 

 

verkopen 
 
verbruiken 
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vraag schrijf antwoord hier juist antwoord 
26. Een machinefabriek heeft f 91.000 

gestoken in de aanmaak van machines die 
voor de verkoop zijn bestemd. Die neemt 
zij in haar balans op onder de omschrijving 
––– ––– –––. Daarnaast heeft zij f 5.000 
gestoken in de aanmaak van een machine 
die voor haar eigen gebruik ––– is. Die 
mag zij ––– onder haar voorraden 
opnemen. 

� 

 

27. Zowel voorraden als debiteuren zijn activa, 
die bestemd zijn om binnen twaalf 
maanden ––– in kas op te leveren. 
Deze activa zijn niet vast of duurzaam aan 
het bedrijf verbonden, maar stromen daar 
snel doorheen. Daarom zijn zij vlottende 
activa. 

� 

werk in uitvoering 
(onderhanden 
werk) 
 
bestemd 
 
niet 

28. Kasmiddelen zijn nu al geld, debiteuren 
zullen spoedig in geld worden omgezet, en 
voorraden zullen ook spoedig — 
misschien iets trager — in geld worden 
omgezet. 
Al deze activa zijn vlottende activa, en niet 
meer waard dan zij werkelijk aan geld 
zullen opbrengen. 

 

geld 

 
Nederlandse Onderdelen Industrie 
 

Duurzame produktiemiddelen 
op 31 december 2006 (x 1000) 

Terrein aanschafprijs   f         74 

Gebouw aanschafprijs 
 Af: afschrijvingen 

f      273
       118

  

 
Machines aanschafprijs 
 Af: afschrijvingen 

 
f    1.133 
        623 

 155 

   510 
Totaal   f 739 
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vraag schrijf antwoord hier juist antwoord 
29. Blad 46 toont de ––– ––– van de N.O.I. 

op 31 december 2006. 
Dat zijn goederen, die het bedrijf heeft 
aange-schaft om ze langer dan één jaar 
voor het produktieproces te gebruiken. Het 
daarin gestoken geld zit voor ––– 
(korte/lange) duur vast. 

� 

 

30. In de aanschaf van het terrein had de 
N.O.I. f 74.000 gestoken. Terrein behoudt 
zijn waar-de en daarop behoeft ––– te 
worden afgeschreven. 

� 

duurzame 
produktie-
middelen 
 
lange 

31. De aanschafprijs van het gebouw heeft 
indertijd f ––– bedragen. Als de opstal 40 
jaren oud geworden is, zal zij vermoedelijk 
wel aan sloop toe zijn. Dan heeft zij geen 
waarde meer. In die 40 jaar wordt de 
waarde, waarvoor de opstal is 
aangeschaft, verbruikt. 
Elk jaar moet er een stukje van de 
aanschaf-prijs worden afgeschreven. Tot 
nu toe heeft de N.O.I. al f 118.000 aan ––
– op de aanschafprijs in mindering 
gebracht, zodat de boekwaarde nu nog f –
–– bedraagt. � 

niet 

32. In de aanschaf van machines heeft de 
N.O.I. indertijd f ––– gestoken. Daarop 
heeft het bedrijf in voorgaande jaren tot en 
met 31 december 2006 in totaal 
afgeschreven f –––, zodat zij nu nog maar 
voor f ––– balanswaar- de in de opstelling 
van de bezittingen staan. � 

273.000 
 
afschrijving 
 
155.000 

33. De aanschafprijs van de machines is 
indertijd betaald, om verscheidene jaren 
het voordeel van gebruik van die machines 
te hebben. De nuttige gebruiksduur van 
een machine in het bedrijf is een beperkt 
aantal jaren. Daarna is die machine weinig 
of niets meer waard. 
Daarom moet het bedrijf elk jaar een stuk 
van de aanschafprijs –––, naarmate zij die 
machine verbruikt. � 

1.133.000 
 
623.000 
 
510.000 

34. In de achterliggende jaren is al op de 
aanschafprijs van de machines f 623.000 
afgeschreven. De rest van de 
aanschafprijs zal dus nog in de volgende 
jaren moeten worden afgeschreven.  

afschrijven 
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Nederlandse Onderdelen Industrie 
 

Activa 
op 31 december 2006 (x 1000) 

Duurzame produktiemiddelen 
aanschafprijs 
Af: afschrijvingen 

f 1.480
741

  f 739 

Voorraden inclusief werk in uitvoering
Vorderingen op korte termijn 
Kasmiddelen 

 281 
305 
42 

Totaal  f 1.367 
 
vraag schrijf antwoord hier juist antwoord 
35. Dit is een samenvatting van alle ––– 

waaraan de N.O.I. meetbare kosten heeft 
besteed, en die voor haar nog waarde 
hebben omdat zij geld zullen opbrengen. 
Met die activa is de N.O.I. werkzaam om 
productie, omzet en winst te kunnen 
maken. � 

 

36. De waarden van de activa in de balans zijn 
afgeleid van de oorspronkelijke –––. 

� 

activa 

37. De activa worden in twee hoofdgroepen 
onderscheiden : 
— activa die binnen twaalf maanden in geld 
(betaalmiddelen) worden omgezet of dat 
reeds zijn, heten vlottende activa; 
— activa die zijn aangeschaft voor 
langdurig gebruik door het bedrijf, en dus 
vast aan het bedrijf verbonden zijn, heten 
vaste activa. 
Alle duurzame produktiemiddelen die het 
bedrijf in eigendom heeft om te gebruiken 
(niet: om te verkopen) zijn vaste activa.  

kosten 
(aanschafprijs) 
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Hoofdstuk III 
 
 
Onderdeel 6      Buitengewone activa 
 
 
Begrote tijd: 8 minuten 
 
SAMENVATTING 
 
Veelal komen ook nog andere activa voor. 
Immateriële activa zoals octrooien, gekochte goodwill en speur- en ontwikkelingskosten 
kunnen worden opgenomen tegen de daaraan bestede meetbare kosten. Dan moeten zij 
over hun beperkte vermoedelijke nuttige gebruiksduur/opbrengstduur worden afgeschreven. 
Deelnemingen (in het aandelenkapitaal) van andere ondernemingen én leningen aan die 
deelnemingen kunnen worden opgevoerd tegen hun oorspronkelijke verkrijgingskosten, 
tenzij hun waarde veel lager is geworden. Veelal worden deelnemingen echter opgevoerd 
voor de waarde, die hun eigen balans toont. 
Vorderingen op lange termijn betreffen voor lange tijd aan derden verstrekte leningen, e.d. 
Al deze bezittingen zijn — evenals de duurzame produktiemiddelen (vaste activa) — 
vastleggingen op lange termijn; in tegenstelling tot de vlottende activa die binnen twaalf 
maanden geld in kas opleveren. 
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Farmaceuticafabriek Wonder 
 

Activa 
op 31 december 2006 (x 1000) 

Terrein aanschafprijs  f 74 
Gebouw aanschafprijs 
  afschrijvingen 

f 273 
 118 

 

 
Machines aanschafprijs 
  afschrijvingen 

 
f 633

 323

155 

  310 
Duurzame produktiemiddelen  f 539 
 
 
Octrooien 
Goodwill 
Speur- en ontwikkelingskosten 

f 40 
 16
 41  

Immateriële active 
Deelnemingen 
Vorderingen op lange termijn 

  97 
 73 
 30 

 
 

 
 

f 91 
190 

 
 
 

f 285 
13 
7 
 
 

f 24 
18 

Vastleggingen op lange termijn 
 
Werk in uitvoering 
Overige voorraden 
 
Voorraden 
 
Debiteuren/handelsvorderingen 
Overige vorderingen 
Vooruitbetaalde kosten 
 
Vorderingen op korte termijn 
 
Bank- en girotegoeden 
Kas 
 
Kasmiddelen 

 

f     739

f     281

305

42
Totaal  f  1.367
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vraag schrijf antwoord hier juist antwoord 
1. Blad 50 toont de activa van een ander bedrijf, 

de farmaceuticafabriek Wonder. Zij heeft ook 
nog soorten activa die bij de N.O.I. niet op de 
balans voorkwamen, nl. – – –  activa, ––– en 
––– ––– ––– –––. 

� 

Vergelijk uw 
antwoord meteen 
met het juiste 
antwoord in de 
schakel daaronder. 
Indien goed, teken 
dat dan met een √ 
aan. 

2. Al die activa zijn niet bestemd om snel 
verkocht te worden en daarmee op korte 
termijn geld op te leveren, maar om Ianger 
dan een jaar te behouden en te gebruiken. 
Zij zijn dus ––– vlottende activa, maar hebben 
het karakter van ––– activa. 
Samen met de duurzame produktiemiddelen, 
die vaste activa in engere zin zijn, werden zij 
in de balans aangeduid als ––– ––– ––– ––
–. 

� 

immateriële 
 
deelnemingen 
 
vorderingen op 
lange termijn 

3. Immateriële activa zijn hier samengesteld uit: 
–––, ––– en ––– ––– –––. 

� 

geen 
 
vaste 
 
vastleggingen op 
lange termijn 

4. Evenals alle activa kunnen immateriële activa 
alleen op de balans worden opgevoerd, voor 
zover zij tegen objectief meetbare ––– zijn 
verkregen; en dan nog alleen maar voor zover 
zij voor de toekomstige perioden een waarde 
moet hebben. 

� 

octrooien 
 
goodwill 
 
speur-en 
ontwikkelingskosten 

5. Immateriële activa kunnen voor de toekomst 
een waarde hebben, doordat zij het bedrijf in 
de toekomst ––– inkomsten en/of ––– kosten 
zullen bezorgen dan wanneer die activa niet 
waren verkregen. 

� 

kosten 

6. Als een bedrijf de kosten van verkrijging van 
immateriële activa ten laste brengt van de 
winst- en verliesrekening van het jaar, waarin 
de ver-krijgingskosten worden gemaakt, voert 
het die niet op de balans op. 
Opvoering van immateriële activa op de 
balans dient, om hun verkrijgingskosten via 
jaarlijkse 'afschrijvingen' ten laste te brengen 
van de toekomstperioden, waarin het bedrijf 
de voor-delen van die immateriële activa 
geniet. 

 hogere (meer) 
 
lagere (minder) 
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vraag schrijf antwoord hier juist antwoord 
7. Immateriële activa hebben een beperkte 

toe-komstige nuttige levensduur. De 
kosten die de onderneming aan hun 
verkrijging heeft besteed, worden over 
hun verwach te nuttige levensduur 
afgeschreven. Dat wil zeggen dat de 
kosten over de gebruiksjaren worden 
gespreid. Dat proces is vergelijkbaar met 
––– op duurzame produktiemiddelen 
(vaste activa). �

 

8. Octrooien worden afgeschreven over hun 
––– levensduur. Die kan niet langer zijn 
dan hun juridische levensduur, maar vaak 
wel –––. 

�

afschrijving 

9. Goodwill is de meerwaarde, die de 
onderneming voor de overneming van 
een ander bedrijf betaald heeft boven de 
waarde die uit haar be-zittingen 
voortvloeide. De onderneming was bereid 
die meerwaarde te betalen, omdat zij 
verwachtte dat het overgenomen bedrijf 
bijzonder hoge ––– in de ––– zou gaan 
opleveren. 

�

nuttige 
 
korter 

10. De voorsprong boven concurrenten, 
waardoor het overgenomen bedrijf 
bijzonder hoge winsten zal kunnen 
maken, zal ––– eeuwig blijven 
voortduren. Daarom moet goodwill ook 
worden ––– over de beperkte verwachte 
opbrengstduur. �

winsten 
 
toekomst 

11. Als een bedrijf speur- en on 
twikkelingskosten als bezittingen in de 
balans opneemt, moethet die kosten wel 
laten drukken op de jaren waar-in die 
activa het bedrijf inkomsten zouden 
moeten bezorgen. Dit immateriële actief 
moet worden 
geamortiseerd/afgeschreven over de 
vermoedelijke toekomstige ––– 
gebruiksduur (opbrengstduur). �

niet 
 
afgeschreven 

12. Andere voorbeelden van immateriële 
activa zijn onder meer: licenties, 
concessiekosten, auteurs-rechten, 
merkrechten. 

 nuttige 
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vraag schrijf antwoord hier juist antwoord 
13. Deelnemingen zijn aandelen in andere 

onder-nemingen, en leningen daaraan, 
met zulk een duurzame band dat dit 
bezittingen van ––– duur zijn. 

� 

 

14. Deelnemingen kunnen worden 
opgenomen voor het daarin gestoken 
bedrag.dus tegen hun oorspronkelijke ––
–. 
Indien hun waarde sterk verminderd is, 
moeten zij tot hun lagere waarde worden 
–––. Vaak worden deelnemingen 
waarover het bedrijf feitelijke 
zeggenschap heeft echter opgenomen 
voor de waarde, die zij volgens hun eigen 
balans hebben. � 

lange 

15. Immateriële activa moeten steeds over 
een beperkt aantal jaren worden –––, 
omdat zij een beperkte nuttige ––– of 
opbrengstduur hebben. Voor 
deelnemingen is dat in beginsel ––– zo. 

� 

kosten 
(aanschafprijs) 
 
afgeschreven 
(geamorti-seerd) 

16. Leningen die voor lange duur aan derden 
verstrekt zijn, zoals ook 
woningfinancieringsle-ningen aan 
personeelsleden, worden opgenomen als 
––– ––– ––– –––. 

� 

geamortiseerd 
(afgeschreven) 
 
gebruiksduur 
 
niet 

17. Binnen de hierboven genoemde 
voorwaarden mogen immateriële activa 
op de balans worden opgevoerd, maar 
vele bedrijven doen dat niet. Dat laatste is 
voorzichtiger of conservatiever. En 
buitenstaanders — zoals bankiers en 
leningverstrekkers — hechten niet zoveel 
waar-de aan immateriële activa, want als 
het in de toekomst slecht gaat, hebben 
deze veelal geen waarde meer. 

 vorderingen op 
lange termijn 
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Hoofdstuk III 
 
Onderdeel 7     Waarderingsbeginselen 
 
Begrote tijd: 4 minuten 
 
SAMENVATTING 
 
Vlottende activa: activa die binnen één jaar in de verkoop gaan en geld zullen opleveren. 
Alle andere activa die binnen één jaar geld opleveren of reeds geld zijn. 
Daaronder vallen: kasmiddelen, vorderingen op korte termijn en voorraden. 
Waardering: aanschafprijs of produktiekosten, maar in geen geval hoger dan hun 
vermoedelijke opbrengst. 
 
Vaste Activa: activa aangeschaft voor langdurig gebruik in de onderneming. Vooral 
duurzame produktiemiddelen. 
Waardering: aanschafprijs verminderd met afschrijvingen naar gelang er al een deel van hun 
nuttige gebruiksduur voor het bedrijf is verbruikt. Met andere woorden: het nog niet 
afgeschreven deel van hun aanschafprijs. 
Deze waardering is onafhankelijk van hun verkoopwaarde. Zij zijn niet bestemd voor de 
verkoop, maar voor gebruik in een doorlopend bedrijf. 
Op de aanschafprijs van terreinen wordt niet afgeschreven, op de aanschafprijs van andere 
duurzame produktiemiddelen wel. 
 
De balanswaardering van vaste activa berust op de stilzwijgende veronderstelling van 
doorlopend bedrijf (going concern). Dat wil zeggen dat het bedrijf zolang zal worden 
voortgezet, dat het in volgende gebruiksjaren de afschrijvingen over de belanswaarde uit zijn 
inkomsten zal kunnen opbrengen. 
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Activa 
op 31 december 2006 

 
(x 1000) 

Terrein aanschafprijs 
Gebouw aanschafprijs 

Af: afgeschreven 

 
f      273
       118

 

 
Machines aanschafprijs 

Af : afgeschreven 

 
f   1.133
 623 

 

   

f 74 
 
 
      155 
 
 
      510 

 
Vaste activa 
Voorraden 
Vorderingen op korte termijn 
Kasmiddelen 

 
 
f      281
       305
         42

 

Vlottende activa   

f     739 
 
 
 
 
 
      628 

Totaal   f  1.367 
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vraag schrijf antwoord hier juist antwoord 
1. Blad 56 toont opnieuw de activa van de 

N.O.I. Nu zijn zij in twee hoofdgroepen 
ingedeeld. Duurzame produktiemiddelen 
worden ––– activa genoemd. 
Voorraden, vorderingen op korte termijn 
en kasmiddelen worden ––– activa 
genoemd. 

�

Vergelijk uw 
antwoord meteen 
met het juiste 
antwoord in de 
schakel daaronder. 
Indien goed, teken 
dat dan met een √ 
aan. 

2. Terrein, gebouwen en machines zijn voor 
lang-durig gebruik door de onderneming 
bestemd. Zij worden vaste activa 
genoemd omdat zij ––– (los/vast) aan het 
bedrijf verbonden zijn. 

�

vaste 
 
vlottende 

3. Voorraden, debiteuren en kasmiddelen 
worden telkens weer verbruikt en 
doorlopend worden er in hun plaats 
nieuwe verkregen. De-ze stromen het 
bedrijf door, en daarom worden zij ––– 
activa genoemd. �

vast 

4. De waarde van voorraden in de 
boekhouding van een onderneming is: 
— het daaraan bestede bedrag 
(aanschafprijs of aanmaakkosten); 
— tenzij hun te verwachten opbrengst 
minder is. 
De waarde van voorraden in de opstelling 
van de activa is dus ––– (soms/nooit) 
hoger dan hun opbrengstwaarde. 

�

vlottende 

5. Bij waardering van voorraden moeten wij 
niet alleen weten hoeveel zij gekost 
hebben, maar moeten wij ook oordelen of 
zij dat bedrag wel zullen –––. 
Als de voorraden heel groot zijn in 
verhouding tot de te verwachten omzet, 
kan dat betekenen dat hun 
opbrengstwaarde ––– zal zijn dan hun 
kostprijs. �

nooit 

6. Een verlies op voorraden betekent dat het 
bedrijf te ––– of te ––– heeft ingekocht of 
aangemaakt. Dus dat het te veel kosten 
heeft gemaakt. Verlies op voorraden 
behoort bij de bedrijfskosten en vermindert 
de bedrijfs ––– van het jaar waarin die 
kosten werden gemaakt. 

�

opbrengen 
 
lager 
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Hoofdstuk IV    Bedrijfswinst 
 
 
Onderdeel 8     Omzet en bedrijfsresultaat 
 
 
Begrote tijd: 8 minuten 
 
 
 
 
SAMENVATTING 
 
Met gebruik van zijn activa maakt het bedrijf goederen of diensten voor zijn afnemers. 
 
Verkopen van afgeleverde produkten aan afnemers is omzet. 
Omzet is inkomsten van de periode, ongeacht of haar opbrengst op dat moment uit geld of 
uit geldvorderingen bestaat. 
 
Van de afgeleverde bruto omzet gaan af: teruggenomen goederen, schadevergoedingen 
aan afnemers en kortingen voor contante betaling. Wat overblijft is de netto omzet van de 
periode. 
 
Van de netto omzet gaan de bedrijfskosten af, die worden gemaakt voor het voortbrengen 
van de omzet. Wat daarna overblijft, is het bedrijfsresultaat (of de bedrijfswinst, het 
exploitatieresultaat e.d.). 
 
De bedrijfskosten voor de omzet bestaan uit: 
a. de kosten van de afgeleverde verkochte goederen (die ten dele wellicht al in een 

voorgaand jaar werden gemaakt); 
b. de algemene kosten van de bedrijfsvoering (zoals directie, administratie, huisvesting 

e.d.). 
 
De bedrijfswinstrekening kan op verschillende manieren worden gespecificeerd. In dit 
onderdeel is de vorm genomen, waarbij de totale bedrijfskosten gesplitst zijn in: 
— 'uitgaafkosten' die in of omstreeks dezelfde periode kasuitgaven veroorzaken, zoals 

personeels-kosten, grondstoffenverbruik e.d.; 
— afschrijvingen op de boekwaarde van vaste activa, waarvoor de gelduitgave al eerder is 

gedaan, zodat die afschrijvingen geen uitgaven veroorzaken. 
 
Afschrijvingen op de aanschafprijs van duurzame produktiemiddelen met beperkte nuttige 
gebruiksduur, zoals gebouwen en machines, spreiden de kosten van die duurzame 
produktiemiddelen uit over de resultatenrekeningen van de exploitatiejaren welke de 
voordelen van hun produktieve diensten genieten. 
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Omzet 
over het jaar 2006 

(x 1000)

Afgeleverd aan afnemers 
van verkochte produkten (bruto omzet) 
 
Af: 

Teruggenomen goederen 
Schadevergoedingen 
Kortingen voor contante betaling 

 
f       18
        23
        30

 

 

f   2.047
 
 
 
 
 
 
         71

Netto omzet f   1.976
 
 
 
vraag schrijf antwoord hier juist antwoord 
1. In 2006 werd aan afnemers voor f 

2.047.000 ––– aan ––– produkten. Dat 
was de ––– omzet. 

�

Vergelijk uw 
antwoord meteen 
met het juiste 
antwoord in de 
schakel daaronder. 
Indien goed, token 
dat dan met een √ 
aan. 

2. Op de inkomsten die de bruto omzet 
vormden moesten bedragen in mindering 
worden gebracht voor ––– –––, ––– en 
––– ––– ––– –––. 

�

afgeleverd 
 
verkochte 
 
bruto 

3. Daarna bleef er f 1.976.000 over als ––– 
––– in het jaar 2006. 

�

teruggenomen 
goederen 
(retouren) 
 
schadevergoeding
en (claims) 
 
kortingen voor 
contante betaling 

4. Omzet is inkomsten, ongeacht of de 
opbrengst bestaat uit geldontvangsten 
dan wel uit vorde-ringen op afnemers. 

 netto omzet 
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Bedrijfsoverschot 
over het jaar 2006 

 
(x 1000)

Netto omzet (na aftrek van kortingen, 
 teruggenomen goederen en 
 schadevergoedingen aan 
 afnemers) 

Grondstoffen en andere materialen 
(verbruik) 
Lonen, salarissen en sociale lasten 
Overige bedrijfskosten (behalve 
afschrijvingen) 

 
f    743

712
 

220

 

'Uitgaafkosten' 

f   1.976
 
 
 
 
 

    1.675
Bedrijfsoverschot f      301
 
 
 
vraag schrijf antwoord hier juist antwoord 
5. Ten eerste worden van de omzet 

daarvoor gemaakte kosten afgetrokken, 
die betrekking hebben op uitgaven in de 
betreffende periode of kort daarvoor of 
kort daarna. Die zijn hier ––– genoemd, 
een term die in de boekhouding niet wordt 
gebruikt, maar wel het karakter van deze 
kosten uitbeeldt. 

� 

 

6. Die kosten bestonden uit: 
f 743.000 aan verbruik van ––– en 
andere materialen voor de omzet in 2006;
f 712.000 aan verbruik van arbeid 
namelijk –––, ––– en ––– ––– voor de 
omzet in 2006 én voor de algemene 
bedrijfsvoering in 2006; 
f 220.000 aan ––– ––– (behalve –––). 

� 

'uitgaafkosten' 

7. Na aftrek van die kosten met een uitgave-
karakter blijft er uit de omzet een bedrijfs-
overschot van f 301.000 over. Daaruit 
zullen onder meer de afschrijvingen op 
duurzame produktiemiddelen moeten 
worden bestreden. 

 grondstoffen 
 
lonen, salarissen 
 
sociale lasten 
 
overige 
bedrijfskosten 
(afschrijvingen) 
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Bedrijfswinst-rekening 

over het jaar 2006 
 (x 1000)

Bruto omzet 
Af : Teruggenomen goederen 

Schadevergoedingen 
Kortingen 

f 
2.047 
 
 

71 

 

Netto omzet 
 
Af : Grondstoffen e.a. materialen 

(verbruik) 
Lonen, salarissen en sociale 
lasten 
Overige uitgegeven bedrijfs- 
kosten (zonder afschrijvingen) 

 
 
 

f 
743 

 
712 

 
220 

f 1.976

'Uitgaafkosten'  1.675
Bedrijfsoverschot 
Af : Afschrijvingen op duurzame 
 produktiemiddelen 

 f    301

125

Bedrijfsresultaat  f    176
 
 
 
vraag schrijf antwoord hier juist antwoord 
8. Dit is een samenvatting van de 

bedrijfswinst-rekening over het jaar 2006. 
De bedrijfswinst wordt hier genoemd: –––
. Daarvoor zijn ook wel andere termen in 
gebruik, zoals exploitatiewinst of –––. 

� 

 

9. De bedrijfswinstrekening is het begin van 
de winst- en verliesrekening, want de 
bedrijfswinst zal, nadat zij vervolgens 
verminderd is met rente op schulden en 
met belasting op de winst, tenslotte de 
netto winst opleveren. 

 bedrijfsresultaat 
 
exploitatieresultaat 
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vraag schrijf antwoord hier juist antwoord 
10. Van de netto omzet f 1.976.000 zijn f 

1.675.000 kosten afgetrokken, die hier worden 
aarrgeduid met een woord, dat niet in de 
boekhouding wordt gebruikt, namelijk '–––'. 

� 

 

11. Met die term wordt bedoeld, dat de daarbij 
genoemde kosten ongeveer tezelfdertijd op –
–– neerkomen. 
Leveranciers en personeel moeten worden 
betaald, verbruikte voorraden moeten door 
nieuwe worden vervangen, die gekocht en 
betaald moeten worden, e.d. 

� 

'uitgaafkosten' 

12. Bij f 743.000 kosten van grondstoffen e.d. 
materialen staat vermeld: ( ––– ). 
Dit betreft namelijk het verbruik van grond-
stoffen en materialen voor de in 2006 
verkochte goederen. 
In werkelijkheid heeft het bedrijf in 2006 door 
inkoop f 749.000 aan materialen ontvangen. 
Daarvan werd f 6.000 aan voorraden toege-
voegd, terwijl slechts f 743.000 daarvan 
verbruikt werd voor in 2006 ––– goederen. 

� 

uitgaven 

13. Eveneens hebben de bedragen van f 712.000 
voor lonen, salarissen en sociale lasten en f 
220.000 voor overige bedrijfskosten 
betrekking op kosten gemaakt voor in 2006 –
–– –––, en verder op in 2006 gemaakte 
algemene bedrijfskosten, zoals directie, 
administratie en huisvesting. 

� 

verbruik 
 
verkochte 

14. De bedrijfsrekening is een onderdeel van de 
winst- en verliesrekening. 
Zij stelt tegenover elkaar: de inkomsten uit 
omzet en de voor die omzet gemaakte kosten. 
De in de bedrijfsrekening genoemde kosten 
behoeven niet gelijkte zijn aan de kosten 
welke het bedrijf in 2006 in werkelijkheid heeft 
gemaakt. Als het bedrijf meer kosten heeft 
gemaakt, zal dat bedrag aan uitbreiding van 
haar ––– besteed zijn. 

� 

verkochte goederen 

15. Hoe genoemde kosten berekend zijn, wordt 
verderop nog behandeld. Eerst wordt nu het 
bedrag voor afschrijvingen verklaard. 

 voorraad 

 
63 



Nederlandse Onderdelen Industrie 
 

Bedrijfswinst-rekening 
over het jaar 2006 

 
(x 1000) 

Uit 
inkomsten 
2006 
overgehouden 

 
 

Bedrijfsoverschot 2006 

 
 
f       301 

Af : Afschrijvingen op aanschafkosten duurzame produktie-
middelen van beperkte levensduur 

 

 

  

Afschrijving
2006 

 

Dee) van 
vroeger 
gemaakte 
aanschaf-
kosten 

 
 
Indertijd 
aangeschaft
voor %    bedrag  

Terreinen 
Gebouwen 
machines 

 

f               74
f             273
f          1.133

 0   %        –
4   % f    11
10 % f  114

 

 

  Afschrijvingen 2006 f       125 

  Bedrijfsresultaat 2006 f       176 
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vraag schrijf antwoord hier juist antwoord 
16. Indertijd heeft het bedrijf voor aankoop 

van machines f ––– uitgegeven om 
daardoor vele jaren de gebruiksvoordelen 
van hun produk-tieve diensten te 
verkrijgen. � 

 

17. Gedurende 2006 heeft het bedrijf een jaar 
lang gebruiksvoordelen genoten van de –
–– ––– van de machines waarvoor het 
de aanschaf-prijzen indertijd uitgaf. 

� 

1.133.000 

18. Omdat het bedrijf gedurende 2006 de 
voordelen van die produktieve diensten 
heeft genoten, moet de bedrijfswinst-
rekening 10% van de ––– der machines 
als kosten aftrekken, voordat er 
bedrijfsresultaat overblijft. In dit geval was 
de leiding van mening, dat de nuttige 
levensduur van die machines in het bedrijf 
tien jaar zou bedragen en daarom wordt 
10% per jaar afgeschreven. 

� 

produktieve 
diensten 

19. Op de aanschafprijs van het terrein 
behoeft niet te worden afgeschreven, 
want dit heeft een onbeperkte nuttige 
levensduur. 
Maar op de aanschafprijs van het 
gebouw, dat door veroudering een ––– 
levensduur heeft, moet ––– % in 2006 
ten laste van de bedrijfswinst-rekening 
worden afgeschreven. � 

aanschafprijs 

20. De f 125.000 die in 2006 in de 
bedrijfswinst- rekening als kosten worden 
afgetrokken, worden op de balans ook 
afgetrokken van de ––– waarde van de 
betrokken vaste activa. 

� 

beperkte (eindige) 
 
4% 

21. Afschrijving op aanschafkosten van 
duurzame produktiemiddelen met een 
beperkte levensduur geschiedt om hun 
aanschafkosten te verdelen over de 
gebruiksjaren waarin de voordelen van 
hun produktieve diensten vallen. 
Afschrijvingen brengen geen uitgaven met 
zich mee. 

 boek- 
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Hoofdstuk IV 
 
Onderdeel 9    Hoe rendabel is ons bedrijf? 
 
 
Begrote tijd: 4 minuten 
 
SAMENVATTING 
 
Met gebruik van de activa maakt net bedrijf omzet en bereikt het een bepaald 
bedrijfsresultaat. 
 
De winstgevendheid van het bedrijf wordt uitgedrukt als de winstgevendheid van de totale 
activa, die het bedrijf daarvoor gebruikt. 
 
De winstgevendheid van het bedrijf is samengesteld uit: 
— de omzetsnelheid van de totale activa 
— de bedrijfswinstmarge. 
 

Verband tussen de factoren die 
rendabiliteit totale activa beïnvloeden 

 

 
 
Voorgaand diagram toont deze samenhang volgens de DuPont-formule, die in de jaren 
twintig werd ontwikkeld en toegepast werd door het Amerikaanse chemische concern 
DuPont-de Nemours. 
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Activa 
op 31 december 2006 

 
(x 1000)

f     739 
281 
305 
42 

  Duurzame produktiemiddelen 
Voorraden 
Vorderingen op korte termijn 
Kasmiddelen 
Bedrijfsactiva 

f  1.367  

 
 

Bedrijfsresultaat 
over het jaar 2006 

(x 1000)

f  1.976 
1.800 

  Omzet 
Af: bedrijfskosten 
Bedrijsresultaat 176  

 
68 



 
vraag schrijf antwoord hier juist antwoord 
1. Blad 68 brengt drie sleutelgegevens van het 

bedrijf van de N.O.I. naar voren: de ––– 
waarmee het ––– maakt, en het ––– dat 
daarmee wordt behaald (in 2006). 
Dat zijn sleutelgegevens om de winstgevend-
heid (rendabiliteit) van het bedrijf te meten. 

�

Vergelijk uw 
antwoord meteen 
met het juiste 
antwoord in de 
schakel daaronder. 
Indien goed, teken 
dat dan met een √
aan. 

2. De eerste factor voor de winstgevendheid van 
de activa is natuurlijk, dat het bedrijf met zijn 
activa inderdaad ––– oplevert. 
Zonder ––– kan het bedrijf met al zijn activa in 
geen geval ––– behalen. 
Hoe groter de omzet is, die met de activa wordt 
gemaakt, des te actiever is het bedrijf. �

activa 
 
omzet 
 
bedrijfsresultaat 

3. Die eerste factor is de verhouding van de jaar-
omzet tot de daarvoor gebruikte activa. (Een-
voudigheidshalve nemen wij voor dat laatste nu 
maar: de activa aan het eind van dat jaar, al 
zou het nog juister zijn de gemiddelde activa 
gedurende het jaar te nemen.) 

activa

jaaromzet

tivaBedrijfsac

eidOmzetsnelh
=  per jaar 

Dat was 
−−−

−−−

f

f
 = ongeveer ––– per jaar in 2006 

�

omzet 
 
omzet 
 
bedrijfsresultaat 

4. De tweede factor is de winstmarge op die om-
zet. 

jaaromzet

sultaatbedrijfsre

Omzet

Winstmarge
=  in % 

Dat was 
−−−

−−−

f

f
 = ongeveer ––– ––– ––– ––

– in 2006 �

x1,4
1.367.000

1.976.000
=  

5. Beide factoren met elkaar vermenigvuldigd: 

tivaBedrijfsac

eidOmzetsnelh
x

Omzet

Winstmarge
=

tivaBedrijfsac

dheidWinstgeven

per jaar in% in % per jaar 
Dat was: 
––– x per jaar –––% = ––– ––– ––– –
–– 
Of rechtstreeks berekend 

is 
−−−

−−−

f

f
 = ––– ––– ––– –––

tivaBedrijfsac

sultaatBedrijfsre

�

1.976.000

176.000
=9% over 

 de omzer 
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vraag schrijf antwoord hier juist antwoord 
6. Dit is uiteraard de volgende formule: 

tivabedrijfsac
resultaat
bedrijfs

jaaromzet
resultaat
bedrijfs

x
tivabedrijfsac

jaaromzet
−

=

−

De procentuele winstgevendheid van de 
bedrijfsactiva wordt dus beter door: 
jaaromzet te ––– (vergroten/verkleinen); 
activa te ––– (vergroten, verkleinen) mits 
het een niet ten koste van het ander gaat. 

� 

1,4 x 9% = 13% 
per jaar 
 

1.367.000
176.000

= 13% 

per jaar 

7. De rendabiliteit van het bedrijf is 

jaarper...%
vatotaleacti

sultaatbedrijfsre
=  

en als die niet voldoende hoog is, kan 
daaruit niet voldoende rente op schulden, 
belasting op winst en voldoende 
winstgevendheid voor het 
aandeelhoudersvermogen overschieten. 
 
De rendabiliteit van het bedrijf is de basis 
van de rendabiliteit van het kapitaal 
waarmee het bedrijf gefinancierd is. Zij 
wordt ookwel 'basis-rendabiliteit' 
genoemd. 

 vergroten 
 
verkleinen 
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Hoofdstuk IV 
 
 
Onderdeel 10   Goederenverbruik en goederenwinst 
 
Begrote tijd: 8 minuten 
 
SAMENVATTING 
 
De bedrijfswinst-rekening is in de meeste bedrijven met een goede interne 
bedrijfsadministratie als volgt opgezet. 
 
Van de netto omzet worden afgetrokken: 
Goederenverbruik voor de omzet der periode = kosten verkochte goederen 
 
Dit wordt berekend door eerst alle materiaalaankopen en gemaakte bewerkingskosten aan 
voorraden toe te voegen. Het bedrag van de eindvoorraad dat daardoor zou ontstaan wordt 
dan vergeleken met de werkelijke eindvoorraad na afloop van het jaar, en het verschil 
daartussen is het goederenverbruik voor de in de periode afgeleverde omzet. 
 
Algemene kosten der periode: dat zijn kosten, die niet aan materiaalaankopen en 
bewerkingskosten tot produkten zijn besteed. ________ 
Dat zijn dus alle andere in de periode gemaakte kosten, zoals kosten voor algemene leiding, 
administratie, verkoopkosten e.d. 
 
In deze opzet wordt geen onderscheid gemaakt tussen kosten met een uitgavekarakter en 
met een afschrijvingskarakter, maar het is niet moeilijk uit deze opzet een opstelling van de 
bedrijfswinst af te leiden die dat onderscheid wél maakt. 
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Nederlandse Onderdelen Industrie 
 

Bedrijfswinst-rekening 
over het jaar 2006 

 
(x 1000) 

Vorm I  Vorm II  

Netto omzet 
Af: verbruik materialen, 
arbeidskosten, overige 
bedrijfskosten en algemene 
kosten 
'Uitgaafkosten' 

f 1.976
 
 
 
 

1.675 

 Netto omzet 
Af : goederenverbruik 
(voor de omzet) 

f  1.976 
 
   1.605 

 

Bedrijfsoverschot 
Af : afschrijvingen op 
duurzame produktie- 
middelen 

f    301
 
 
     125 

 Goederenwinst 
Af : algemene kosten 
(van het jaar) 

f     371 
     195

 

Bedrijfsresultaat f    176  Bedrijfsresultaat f     176  

 
 
vraag schrijf antwoord hier juist antwoord 
1. De bedrijfswinst-rekening kan op twee ver-

schillende wijzen worden gespecificeerd. 
Vorm II is de oudste, en stamt uit de 
tradities van handelsondernemingen. 
Ook bij industriën wordt de interne 
bedrijfs-boekhouding meestal volgens 
vorm II gevoerd. Van die gegevens is 
vorm I gemakkelijk af te leiden. 

 Vergelijk uw 
antwoord meteen 
met het juiste 
antwoord in de 
schakel 
daaronder. 
Indien goed, teken 
dat dan met √ aan. 

2. Bij vorm II wordt van de netto omzet eerst 
afgetrokken het –––, waarnaer ––– 
overblijft. Vervolgens worden de ––– 
kosten afgetrokken die in dat jaar voor het 
bedrijf gemaakt zijn, waarna het 
bedrijfsresultaat overblijft. 

� 

 

3. Bij een industriebedrijf bestaan de kosten 
van het goederenverbruik voor de omzet 
niet alleen uit materiaalkosten, maar 
bovendien uit daaraan toegevoegde 
kosten van –––. 

� 

goederenverbruik 
 
goederenwinst 
 
algemene kosten 

4. Goederenverbruik = kosten van verkochte 
goederen = kostprijs van de omzet. 
Voor goederenwinst worden ook wel 
andere termen gebruikt, zoals bruto winst, 
marge e.d. 

 bewerking 
(fabricage) 
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Specificatie totale bedrijfskosten 
gemaakt in 2006 

(x 1000) 
 

Fabricage-
kosten 

Algemene 
Bedrijfskosten

Totaal 

       

 
 
Lonen, salarissen, en sociale lasten 
Overige bedrijfsuitgaven 
Afschrijving duurzame produktiemiddelen 

 

f 620 
  150 
  100 

 f 100 
    70 
    25 

  f   720 
    220 
    125 

 

Totaal bedrijfskosten gemaakt in 2006 f 870  f 195  f 1.065 

 
 
vraag schrijf antwoord hier juist antwoord 
5. Dit is een specificatie van de kosten welke 

het bedrijf in 2006 ––– heeft. 
In 2006 heeft het f 870.000 
fabricagekosten –––, die toegevoegd 
werden aan verwerkte grondstoffen. 

� 

 

6. De in dat jaar gemaakte f 870.000 kosten 
hebben in eerste instantie de activa werk 
in uitvoering en/of gereed produkt 
verhoogd, dus bij elkaar de ––– in de 
balans. 
Dat is wat anders dan de fabricagekosten 
van de verkochte goederen, d.w.z. van het 
goede-renverbruik voor de –––. � 

gemaakt 
 
gemaakt 

7. Het goederenverbruik voor de omzet 
(kosten van verkochte goederen) in 2006
bestaat uit de beginvoorraad plus de 
toevoegingen uit de gehele fabricage in 
het jaar, minus de –––. 

� 

fabricagekosten 
 
voorraden 
 
omzet 

8. Overigens zijn in 2006 ook f 195.000 
algemene kosten gemaakt. Die hebben 
betrekking op algemene leiding, 
boekhouding, verkoop, huisvesting, e.d.; 
kosten die voor de algemene 
bedrijfsvoering werden gemaakt. Die zijn 
niet afhankelijk van de werkelijke omvang 
van de omzet. Het maken van die kosten 
levert ook geen waardevolle voorraden op. 
Die f 195.000 zijn geheel en al kosten van 
die periode van de winst- en 
verliesrekening. 

 eindvoorraad 
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Goederenrekening 
over het jaar 2006 

 
(x 1000) 

Boek-
waarde 
totaal 

 

f     267 
749 
870 

 

 
 
 
Beginvoorraad 2006 (materiaal + fabricagekosten) 
Materiaalinkopen in 2006 
Frabricagekosten in 2006 
 

Beschikbare 
goederen in 2006 (materiaal + fabr. kosten) 

Af: Eindvoorraad 2006 (materiaal + fabr. kosten) 

 

f  1.886 
281 

 

Goederenverbruik in 2006 f  1.605  
 
 
vraag schrijf antwoord hier juist antwoord 
9. De goederenrekening toont, hoe het 

goederen-verbruik uit de omzet is 
berekend. 
In de beginvoorraad is de waarde 
aanwezig van in vorig jaar aangekochte –
–– + 
toegevoegde –––. 
Alle materiaalaankopen + alle 
fabricagekosten gemaakt in het 
verslagjaar worden daaraan toegevoegd. 
In de eindvoorraad zitten nog materialen 
en daaraan toegevoegde kosten gemaakt 
voor de verwachte omzet van ––– jaar. 

� 

 

10. Het goederenverbruik voor de omzet 2006
is berekend met: 
materiaalinkopen + ––– gemaakte 
fabricage-kosten in 2006 
––– (plus/minus) eindvoorraad 2006 
––– (plus/minus) beginvoorraad 2006. 

� 

materialen 
 
fabricagekosten 
 
volgend 

11. Indien de eindvoorraad slechts f 231.000 
waard zou zijn geweest, zou het 
goederenverbruik voor omzet 2006
(kosten van verkochte goederen zijn 
uitgekomen op f –––. 

� 

alle 
 
minus 
 
plus 

12. Nu gaan we ons verdiepen in verbruik van 
materialen en van fabricagekosten 
afzonderlijk. 

 1.655.000 
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Goederenrekening 
over het jaar 2006 

 
(x 1000) 

 

Materiaal Fabricage-
kosten 

Boekwaarde 
totaal 

       

 

f 127 
  749 

 + f    140 
 
        870 

  = f    267 
        749 
        870 

 

 
 
Beginvoorraad 2006 
Materiaalinkopen in 2006 
Fabricagekosten in 2006 
 
Beschikbare goederen in 2006 
Af: eindvoorraad 2006 

f 876 
  133 

 + f 1.010 
+      148 

  = f 1.886 
=      281 

 

Goederenverbruik in 2006 f 870  + f    862  = f 1.605 

 
 
vraag schrijf antwoord hier juist antwoord 
13. Deze goederenrekening toont, hoe alle 

gemaakte ––– in de boekwaarde van de 
voorraden gaan. Die kosten drukken niet 
op de resultatenrekening. 
De resultatenrekening wordt pas met 
materiaalverbruik + toegevoegde 
fabricagekosten belast in de periode 
waarin goederen ––– worden en daarom 
aan de activa-rekening van de ––– 
worden onttrokken. 

� 

 

14. Gemaakte fabricagekosten worden 
evenals materiaalinkopen in de 
boekhouding toegevoegd aan de rekening 
van de ––– (voorraden/periodekosten). 
Het is mogelijk dat een produkt verkocht 
wordt op dezelfde dag dat het gemaakt 
wordt. Ook dan lopen materiaalverbruik en 
toege-voegde kosten over de ––– 
rekening naar het goederenverbruik van 
die periode. 

� 

fabricagekosten 
 
afgeleverd 
 
voorraden 

15. Alle bedrijven die goederen verkopen 
werken in hun boeken met zo'n 
goederenrekening. Dienstverlenende 
bedrijven die werk in uitvoering hebben — 
zoals accountantsbureaus — doen 
hetzelfde, al zullen zij een ander woord 
dan 'goederen'-rekening gebruiken. 
De goederenrekening is een grondslag 
voor beide presentatievormen van de 
bedrijfswinst-rekening. 

 voorraden 
 
voorraden 
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Goederenrekening 
over het jaar 2006 

 
(x 1000) 

 

Materiaal Fabricage-
kosten 

Boekwaarde 
totaal 

       

 

f  127
   749

 + f    140 
 
        870 

  = f    267 
        749 
        870 

 

 
 
Begin voorraad 2006 
Materiaalinkopen in 2006 
Fabricagekosten in 2006 
 
Beschikbare goederen in 2006 
Af: eindvoorraad 2006 

f  876
   133

 + f 1.010 
+      148 

  = f 1.886 
=      281 

 

Goederenverbruik in 2006 f   870  + f    862  = f 1.605 

 
Bedrijfswinst-rekening 

over het jaar 2006 
(x 1000) 

 
f     743 
      862 

f   1.976 
 

    1.605 

f      301 
       195 

Netto omzet 
Materialen 
Fabricagekosten 

Af: Goederenverbruik 
Goederenwinst 
Af: Algemene kosten 
Bedrijfsresultaat 

 

 

f      176 
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Hoofdstuk V    Passiva: verplichtingen 
 
Onderdeel 11    Bedrijf en onderneming 
 
Begrote tijd: 1 minuut 
 
 
 
 
Het bedrijf is de actieve kant van de onderneming, en brengt met behulp van de activa de 
omzet en het daarvan overschietende bedrijfsresultaat (bedrijfswinst) voort. 
 
Dat bedrijf behoort aan een financiële onderneming toe, en die heeft ook een andere kant. 
Die bestaat uit schulden aan geldgevers en andere schuldeisers, en de aanspraken van de 
eigenaren op het geheel. 
Die andere kant wordt de passieve kant genoemd. 
 
Uit het bedrijfsresultaat moeten eerst de rente op schulden en de belasting op de winst 
worden bestreden, voordat er netto winst van de onderneming overblijft. 
 
Als twee ondernemingen precies dezelfde bedrijven hebben, met dezelfde activa, dezelfde 
omzet, dezelfde bedrijfskosten en dezelfde bedrijfswinst, maar ieder van hen op een andere 
wijze is gefinancierd, zullen hun netto winsten toch verschillend zijn. 
 
De Nederlandse Onderdelen Industrie heeft de ondernemingsvorm van een naamloze 
vennootschap (N.V.). Een daaraan sterk verwante ondernemingsvorm is de besloten 
vennootschap (B.V.). Dat is een juridisch vereenvoudigde vorm (gedeeltelijke 
publikatieplicht; aandelen niet vrij overdraagbaar) die ingesteld is voor ondernemingen 
waarvan de aandelen in een of slechts enkele handen zijn. 
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Hoofdstuk V 
 
 
Onderdeel 12   Vreemd vermogen en voorzieningen 
 
 
Begrote tijd: 17 minuten 
 
SAMENVATTING 
 
1. Tegenover haar bezittingen (activa) heeft de onderneming schulden. Die 

verplichtingen hou den in, dat zij aan derden geld zal moeten betalen voor van hen 
ontvangen geldleningen goederen of diensten. 
Deze verplichtingen: 
— verklaren de herkomst van middelen waarmee een deel van de activa van het 

bedrijf zijn verkregen; 
— beschrijven tegelijk de aanspraken welke de verschaffers van die middelen als 

schuldeisers op het bedrijf hebben verkregen. 
 

De schulden worden onderscheiden in schulden op korte termijn of vlottende schulden 
(binnen één jaar te betalen) en schulden op lange termijn (later dan één jaar in de 
toekomst te betalen). 

 
Onder de korte-termijn-schulden vallen de normale handelsschulden aan leveranciers, 
overige bedrijfscrediteuren, nog te betalen kosten e.d. voor, die haast automatised of 
spontaan uit het bedrijfsproces voortvloeien. Dat zijn haast altijd renteloze schulden. 

 
Voor sommige schulden worden zekerheden aan de schuldeiser gegeven (zoals o.m. 
inschrijving van hypotheek op vastgoed of schip). 

 
2. Verder kan een onderneming nog verplichtingen hebben, die wel ontstaan zijn, maar 

waarvan het bedrag bij het opmaken van de balans nog niet nauwkeurig bekend is. 
Daarvoor treft zij voorzieningen. 
(Voorzieningen zijn vaak ook schulden. Voorzieningen komen nog apart ter sprake.) 

 
Zo komen onder meer vaak voorzieningen voor garantieverplichtingen, voor 
pensioenverplich-tingen en voor belastingverplichtingen voor. Dat zijn schulden die 
nog niet geheel vaststaan en waarvan het bedrag geschat is. 

 
3. Formele schulden + voorzieningen vormen samen de verplichtingen tegenover 

schuldeisers. Dat geheel wordt vreemd vermogen genoemd omdat dat niet als 
zodanig aan aandeelhouders toebehoort. 
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Balans 
31 december 2006 

 
(x 1000)

Activa     Passiva   

Terreinen 
Gebouwen 
Machines 

f   74 
  155 
  510 

Duurzame produktiemiddelen 

 
f  250 
   100 
 
   331 
 
     80 

 
 
f   91 
  190 

(vaste activa) 
 
Werk in uitvoering 
Overiga vorraden 
 
Voorraden 
 
Debiteuren (handels) 
Overige vorderingen 
Vooruitbetaalde 

kosten 

 
 
 
f 285 
    13 
 
      7 

 

 
f    35 
 
     21 
 
     17 

Vorderingen op korte termijn 
f   24 
    18 

 

f    80 
     60 
     54 
 
 

f    43 
   192 
     62 
     29 
 
 
     13 

Bank en girotegoeden 
Kas 
 
Kasmiddelen 

  
 
 

 
f    739
 
 
 
 
     281
 
 
 
 
 
     305
 
 
 
       42

 Geplaatst aandelenkap. 
nominaal 

Agio-reserve 
Ingehouden winst 

(reserves) 
Onverdeelde winst 

over 2006 
Eigen vermogen 
Voorz. latente 

belastingen 
Voorz. pensioenver-

plichtingen 
Voorz. garantiever-

plichtingen 
Voorzieningen 
Hypothecaire lening 
Onderhandse lening 
Middellange lening 
Schulden op lange termijn
Bankschuld in rekening-

courant 
Crediteuren/leveranciers 
Overige crediteuren 
Nog te betalen kosten 
Nog verschuldigde be- 

lasting over winst 
2006 

Schulden op korte termijn 

 
 
 
 
 
 
 
f      761 
 
 
 
 
 
 
 

73 
 
 
 

194 
 
 
 
 
 
 
 
 

339 

Totaal 

 

 f 1.367  Totaal 
 

f   1.367 
 
vraag schrijf antwoord hier juist antwoord 
1. Dit toont de balans van de naamloze 

vennootschap N.O.I. op 31 december 2006. Zij 
geeft een overzicht van de vermogenstoestand 
van de onderneming ––– ––– ––– (over een 
periode/op één moment). 

�

Vergelijk uw antwoord
meteen met het juiste
antwoord in de 
schakel daaronder. 
Indien goed, teken 
dat dan met √ aan. 

2. Met de passiva toont zij, welke aanspraken 
schuldeisers en aandeelhouders op het totale 
bezit aan activa hebben. Het totaal van de passiva 
is ––– aan het totaal van de activa. 

�

op één moment 

3. Hierna gaan wij de verschillende posten van de 
passiva bezien, van onderen af beginnend. 

 gelijk 

79 



N.V. Nederlandse Onderdelen Industrie 
 

Schulden 
op 31 december 2006 

 
(x 1000) 

f      80 
       60 
       54 

Hypothecate lening 
Onderhandse lening 
Middellange lening 
 
Schulden op lange termijn 
 
Bankschuld in rekening-courant 
Crediteuren/leveranciers 
Overige crediteuren 
Nog te betalen kosten 
Nog verschuldigde belasting over winst 2006 

 
 
 
f      43 
     192 
       62 
       29 
       13 

Schulden op korte termijn  

 
 
 
 
f      194 
 
 
 
 
 
 

       339 
Totaal  

 

f      533 
 
 
vraag schrijf antwoord hier juist antwoord 
4. Dat zijn de ––– van de N.V. N.O.I. op één

bepaald moment, namelijk na afloop van 
de dag ––– ––– –––. 

� 

 

5. Schulden omvatten: schulden op –––
termijn en op ––– termijn. 

� 

schulden 
 
31 december 2006

6. Schuldeisers hebben ––– op de 
bezittingen van de onderneming voor de 
aangegeven bedragen. 

� 

korte 
 
lange 

7. De verplichtingen tonen: 
— de herkomst van geld, goederen of 
diensten die bij de activa zijn gekomen, 
maar waarvoor nog betaling verschuldigd 
is; en tegelijk 
— de aanspraken op de onderneming 
welke de schuldeisers daardoor hebben 
verkregen. 

 aanspraken 
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vraag schrijf antwoord hier juist antwoord 
8. Schulden op korte termijn moeten spoedig 

betaald worden, binnen de komende twaalf 
maanden. 
Dat komt overeen met de termijn die bij activa 
wordt aangehouden als criterium voor 
vlottende activa. 
Met dezelfde betiteling noemt men de 
schulden op korte termijn ook wel –––
passiva, of nog gewoner ––– schulden. 

� 

 

9. Bezie nu eerst de schulden op korte termijn. 
Aankopen van goederen en diensten op 
krediet hebben schulden veroorzaakt aan ––
–/––– in totaal f –––. Die moeten spoedig 
worden betaald. 
Dat wordt ook wel genoemd: 
handelscrediteuren. � 

vlottende 
 
vlottende 

10. Van de accountant en van enkele andere 
dienstenleveranciers die in 2006 diensten 
hebben geleverd is nog geen eindfactuur over 
2006 ontvangen. 
Hoeveel die schulden op korte termijn 
bedragen, heeft de onderneming zo goed 
mogelijk geschat op f 29.000 met de 
aanduiding ––– ––– ––– –––. � 

crediteuren/leveranci
ers 
 
192.000 

11. Bovendien heeft zij ook nog f 62.000 schulden 
op korte termijn aan ––– –––. 
Daaronder valt van alles, zoals omzet- en 
loonbelasting, af te dragen sociale fasten, 
opgelopen rente op b.v. de hypothecaire 
lening tot 31 december die pas in maart zal 
moeten worden betaald, enz., enz. � 

nog te betalen 
kosten 

12. Afzonderlijk is vermeld f 13.000 vlottende 
schuld voor ––– ––– ––– ––– –––2006. 
Dat is niet de totale belasting, die over de 
winst in 2006 verschuldigd is. Dat is een ander 
bedrag (dat in de winst- en verliesrekening 
staat). Meestal moet een onderneming in een 
kalenderjaar al vooruitbetalingen doen op de 
vermoedelijke belasting over in dat jaar te 
maken winst. � 

overige crediteuren 

13. Dat bedrag van nog verschuldigde belasting 
over de winst is geschat, want de definitieve 
belastingaanslag komt pas nadat de 
jaarrekening is opgemaakt. 
Sommige ondernemingen noemen die f 
13.000 daarom 'Voorziening Belastingen' 
(over de winst) of 'Voorziening 
Vennootschapsbelasting'. Die voorziening is 
voor een verplichting of schuld welke nog niet 
precies vaststaat. Een andere naam voor 
hetzelfde beestje. 

 nog verschuldigde 
belasting over winst 
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vraag schrijf antwoord hier juist antwoord 
14. Verder is de onderneming nog f 43.000 schuldig 

voor haar ––– ––– –––. 
De bank heeft het rechtelke dag onmiddellijke 
terugbetaling van haar voorschot te verlangen. 
Dit is dus een schuld op ––– termijn, zelfs al 
zou de onderneming mogen verwachten dat de 
bank haar opeisingsrecht de eerstkomende 12 
maanden niet gebruikt. � 

 

15. In andere gevallen dan in het getoonde voor-
beeld komen ook nog wel andere vlottende 
schulden (schulden op korte termijn) voor. 
Als tot dividenduitkering besloten is, maar die 
nog niet is uitgevoerd, wordt het bedrag van 'te 
betalen dividend' een schuld op ––– –––. � 

bankschuld in 
rekeningcourant 
 
korte 

16. Als de onderneming een lening heeft verkregen 
van f 10.000 voor de duur van vijf jaren is dat 
een schuld op ––– –––. 
Maar zodra zij daarvan f 2.000 binnen de 
volgende twaalf maanden moet aflossen, 
worden die 2.000 'Af te lossen op leningen' een 
schuld op ––– –––. En dan verandert haar 
schuld op lange termijn uit hoofde van de lening 
in f –––. � 

korte termijn 

17. Als een tijdschriftuitgever f 8.000 jaarabonne-
mentsgelden heeft ontvangen voor jaarabonne-
menten van 1 oktober - 30 september, en zijn 
boekjaar het kalenderjaar is, bestaat dat uit f ––
– inkomsten voor de omzet welke hij dat 
kalenderjaar levert en f ––– vooruit ontvangen 
inkomsten voor tijdschriften die hij volgend jaar 
nog moet gaan leveren. � 

lange termijn 
 
korte termijn 
 
8.000 

18. Aan het eind van dat kalenderjaar is hij dan nog 
f 6.000 aan ––– ––– ––– aan zijn abonnees 
schuldig. Die schuld zal hij met 
tijdschriftenlevering moeten afdoen, maar als hij 
de uit-gave staakt moet hij die f 6.000 ––– aan 
abonnees terugbetalen. 
Vooruit ontvangen inkomsten is ook een schuld 
op ––– termijn, in de eerste plaats een schuld in 
goederen en anders een schuld in geld. � 

2.000 
 
6.000 

19. Vooruit ontvangen inkomsten worden ook wel 
'Overlopende Posten' of Transitorische Posten' 
genoemd. Zij worden inkomsten van het 
volgende jaar. 
'Overlopende Posten' of Transitorische Posten', 
onder de passiva zijn 'Vooruitontvangen 
Inkomsten'; onder de activa zijn zij 'Vooruit-
betaalde Kosten'. 

 vooruit ontvangen 
inkomsten 
 
geld 
 
korte 
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N.V. Nederlandse Onderdelen Industrie 
Schulden op lange termijn 

op 31 december 2006 
 

(x 1000) 

f    80 
     60 
     54 

Hypothecaire lening 
Onderhandse lening op lange termijn 
Middellange lening 
Schulden op lange termijn 

à 8 % rente te 
à 9 % rente te 
à 91/2% ren te 

 

f  194 

  

 
vraag schrijf antwoord hier juist antwoord 
20. Als een schuld pas na meer dan twaalf 

maanden betaald behoeft te worden, is zij een 
schuld op ––– –––. 
Over zulke schulden is de onderneming 
gewoonlijk verplicht een ––– te vergoeden. � 

 

21. Alle bovengenoemde leningen hebben 
gemeen, dat zij voor een aantal jaren zijn 
verkregen. 
Daarbij heeft de onderneming zich verplicht elk 
jaar een deel van het geleende geld terug te –
––, dus aflossingen te doen. 
Zolang de schuldenaar zijn plichten tot betaling 
van ––– en ––– goed nakomt, kan de 
leninggever zijn lening niet terugvorderen, 
behalve als andere bepalingen in de 
leningsvoor-waarden bij het optreden van 
bepaalde omstandigheden een 
opvragingsrecht aan de leninggever 
toekennen. � 

lange termijn 
 
rente 

22. Voor de hypothecaire lening is als zekerheid 
voor de leninggever een ––– gelegd op het 
terrein en gebouw van N.V. N.O.I. 
Wanneer de onderneming haar rente- en aflos-
singsbetalingen op die lening niet op tijd doet, 
mag de leninggever de gehele lening –––, het 
pand in een veiling laten verkopen en de 
opbrengst gebruiken om zijn vordering te 
innen. Deze leninggever heeft derhalve een 
voorrang boven gewone schuldeisers; dit is 
een preferente schuld. � 

geven (betalen) 
 
rente 
 
aflossing 

23. De onderneming heeft voor f 60.000 een 
schuld op lange termijn. Dit is een ––– –––. 
Dat is een lening zoals 
verzekeringsmaatschap-pijen en 
pensioenfondsen wel rech tstreeks aan 
ondernemingen verstrekken tegen afgifte van 
een schuldbekentenis. � 

hypotheek 
 
opeisen 
(terugvorderen/ 
opzeggen 

24. De f 54.000 op een verkregen lening op 
middel-lange termijn zou bijvoorbeeld van een 
bank verkregen kunnen zijn. De 
overeengekomen totale looptijd van 
middellange leningen ligt in de orde van drie 
tot acht jaren; van onder-handse leningen op 
schuldbekentenis in de orde van tien tot vijftien 
jaren; en van hypothe-caire leningen in de 
orde van twintig tot vijf-entwintig jaren. 

 onderhandse lening 
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N.V. Nederlandse Onderdelen Industrie 
 

Verplichtingen 
op 31 december 2006 

 
(x 1000) 

f     35 
21 
17 

 
 
 

f     80 
60 
54 

Voorziening latente belastingen 
Voorziening pensioenverplichtingen 
Voorziening garantieverplichtingen 
 
Voorzieningen 
 
Hypothecaire lening 
Onderhandse lening 
Middellange lening 
 
Schulden op lange termijn 
 
Bankschuld in rekening-courant 
Crediteuren/leveranciers 
Overige crediteuren 
Nog te betalen kosten 
Nog verschuldigde belasting over winst 2006 

 
 
 

f     43 
192 
62 
29 
13 

Schulden op korte termijn 

 
 
 
 

73 
 
 
 
 
 

194 
 
 
 
 
 
 

339 

Totaal 

 

 

f      606
 
vraag schrijf antwoord hier juist antwoord 
25. Behalve formele juridisch duidelijk 

vaststaan-de schulden had N.V. N.O.I. op 
31 december 2006 ook nog verschillende 
verplichtingen, waarvoor zij ––– heeft 
gevormd. �

 

26. Een voorziening van f 17.000 was voor ––
–. Het bedrijf heeft produkten aan 
afnemers verkocht en daarvoor betaling 
van hen gekregen, en daarbij 
gegarandeerd dat het eventuele gebreken 
in die produkten gedurende een garan-
tietijd van drie jaren kosteloos zal 
herstellen. Hoeveel die 
garantieverplichtingen uiteindelijk gaan 
kosten, is ––– zeker. Bovendien is niet 
bekend aan ––– afnemers kosteloze 
herstel-lingen zullen moeten worden 
geleverd. �

voorzieningen 

27. Het enige wat zeker is, is dat die 
garantiever-plichtingen de onderneming 
geld zullen kosten, zonder inkomsten op te 
leveren. Maar hoeveel geld, dat is ––– 
zeker. 
De voorziening voor die verplichtingen is 
daarom opgenomen voor een geschat 
bedrag van f 17.000. �

garantieverplichtin
gen 
 
niet 
 
welke 
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vraag schrijf antwoord hier juist antwoord 
28. De onderneming heeft enige pensioenen 

toegezegd, die niet bij een pensioenfonds 
of een verzekeringsmaatschappij zijn 
ondergebracht. Die pensioenen zal zij zelf 
moeten betalen, maar zij is onzeker 
hoelang die pensioengerech-tigden zullen 
blijven leven. 
Welke omvang die pensioenverplich tingen 
uit-eindelijk zullen blijken te hebben, is nu 
nog –––. 
Daarvoor heeft de onderneming een –––
––– getroffen tot een ––– bedrag van f 21 
.000. 

� 

niet 

29. Ook is er een voorziening voor ––– –––
van f 35.000. 
Dat betreft belastingverplichtingen die wel 
reeds zijn ontstaan, maar die waarschijnlijk 
pas in later jaren tot een formele 
belastingaan-slag zullen leiden. 
Wanneer, en hoeveel is ook –––, en de 
daar-voor benodigde voorziening is ook 
geschat. 

� 

onzeker 
 
voorziening 
pensioen-
verplichtingen 
 
geschat 

30. Alle drie voorzieningen zijn voor 
betalingsver-plichtingen aan derden, dus 
het zijn ––– die nog niet precies 
vaststaan. � 

latente belastingen 
 
onzeker 

31. Het vormen van voorzieningen komt ten 
laste van de winst- en verliesrekening van 
het jaar waarin zij worden gevormd. 
Bij verkoop van bepaalde produkten heeft 
de onderneming in haar 
resultatenrekening van haar inkomsten 
bedragen afgetrokken voor kosten van 
garantieverplich-tingen, en die bedragen 
heeft zij bij haar voorziening 
garantieverplich-tingen geboekt. 
De kosten van pensioentoezeggingen 
komen ook ten laste van de ––– van het 
jaar waarin die pensioenrechten worden –
––. Dat bedrag wordt bij de voorziening 
pensioentoezeggingen –––. � 

schulden 

32. In het algemeen zijn voorzieningen 
verplich-tingen op lange termijn. Indien zij 
verplichtingen op korte termijn zijn, blijkt 
dat meestal duidelijk uit hun benaming of 
uit een plaats in de balans die bij de 
vlottende schulden aansluit. 

 resultatenrekening 
(winst- en 
verliesrekening) 
 
toegezegd 
 
geboekt 
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N.V. Nederlandse Onderdelen Industrie 
 

Vreemd vermogen 
op 31 december 2006 

 
(x 1000) 

f      73 
194 

 
f    339 

 
 

f      267 
 
 

339 

Voorzieningen op lange termijn 
Schulden op lange termijn 
 
Lang vreemd vermogen 
Schulden op korte termijn 
 
Kort vreemd vermogen 
Vreemd vermogen 

 

 

f      606
 
 
 
vraag schrijf antwoord hier juist antwoord 
33. In dit overzicht van de verplichtingen is 

daar- voor een andere term gebruikt: ––– 
–––. 

  

34 Vanuit de positie van eigenaren van 
onderne-mingen bezien worden hun 
ondernemingen gefinancierd met: 
— schulden aan derden, dat is voor 
eigenaren vermogen van –––; 
— hun eigen vermogen in de 
onderneming. 

� 

vreemd vermogen 

35 Dit spraakgebruik is bij naamloze en bij 
besloten vennootschappen overgenomen. 
Vreemd vermogen als term voor: 
schulden/ver-plichtingen. 
Eigen vermogen als term voor: 
eigenaarsvermogen/aandelenkapitaal plus 
reserves. 

 vreemden 
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Hoofdstuk V 
 
 
Onderdeel 13   Meer bijzonderheden over vreemd vermogen 
 
Begrote tijd: 10 minuten 
 
 
 
 
 
SCHULDEN OP LANGE TERMIJN 
 
Schulden op lange termijn zijn schulden die pas later dan de eerstkomende twaalf maanden afgelost 
moeten worden. 
 
Belangrijkste soorten: 
a. Opgenomen onderhandse geldleningen. Leningen rechtstreeks van één geldbelegger 
opgenomen. Alle geldleningen die rechtstreeks van een verzekeringsmaatschappij, pensioenfonds, 
bank of dergelijke instellingen opgenomen zijn. 
Bij net opnemen van zulk een lening wordt een schuldbekentenis op naam van de geldgever 
afgegeven. Daarom worden dit ook wel leningen op schuldbekentenis genoemd. 
b. Obligatielenlngen. Ook opgenomen geldleningen. Echter niet rechtstreeks bij één geldgever 
opgenomen. Maar in vele kleine bedragen bij vele beleggers opgenomen. Hierbij heeft de 
onderneming niet één schuldbekentenis op naam afgegeven, maar in plaats daarvan vele obligaties. 
Dat zijn kleine schuldbekentenissen aan toonder. 
Een belegger die f 1.000 aan de onderneming geleend heeft, ontvangt daarvoor een obligatie van f 
1.000. Dat stuk geeft de houder van dat document recht op rente en aflossing. Als een obligatie-
houder contanten nodig heeft, kan hij zijn obligatie aan een andere belegger verkopen. 
Obligaties van grote ondernemingen worden op de effectenbeurs verhandeld. In de krant kan men 
dan elke dag nun koers (dat is hun marktprijs) lezen. 
c. Converteerbare obligaties zijn obligaties waaraan de volgende bijzonderheid is verbonden. De 
obligatiehouder is onder zekere voorwaarden gerechtigd tegen inlevering van zijn obligaties nieuwe 
aandelen in de onderneming te verkrijgen. 
De inwisselingskoers wordt bij de uitgifte van de converteerbare obligaties vastgesteld. (Indien die 
bijvoorbeeld zou zijn: tegen inlevering van f 1.000 converteerbare obligaties kan de houder vijf 
gewone aandelen verkrijgen; die inwisseling kan voor de houder aantrekkelijk worden als de beurs-
koers van de aandelen boven f 200 komt). 
Indien obligatiehouders dat inwisselingsrecht gebruiken, vervallen de rente- en aflossingsverplich-
tingen van de onderneming op die obligaties. Zolang zij hun inwisselingsrecht niet gebruiken blijven 
het gewone schulden voor de onderneming. 
d. Converteerbare leningen. Onderhandse leningen, met vergelijkbare inwisselingsrechten voor de 
houder als die bij converteerbare obligaties genoemd zijn. 
e. Afbetalings- of huurkoopverplichtingen. Die ontstaan niet uit het ontvangen van een geldlening, 
maar uit het ontvangen van een produktiemiddel — bijvoorbeeld auto, schip, vliegtuig, machine, 
gebouw — met de overeenkomst dat de verschuldigde koopprijs pas later in termijnen betaald zal 
worden. In de terrnijnbedragen is dan ook een rentevergoeding voor de schuldeiser opgenomen. 
Indien zulke afbetalingsverplichtingen zich over verscheidene jaren uitstrekken — bijvoorbeeld 
afbetaling gespreid over vijf jaren — is dat ook een schuld op lange termijn. 
f. Leasing-schulden. Vele leasing-overeenkomsten komen praktisch gesproken op hetzelfde neer 
als afbetalings- of huurkoopovereenkomsten. Daarbij verschaft een leverancier of een leasingmaat-
schappij de onderneming het gebruik van een duurzaam produktiemiddel, waartegenover de onder-
neming zich verplicht termijnbetalingen te doen, welke die eigenaar de koopsom van dat produktie-
middel en rente zullen opleveren. Dan zijn dat ook schulden op lange termijn, maar dan neemt men 
het in leasing verkregen produktiemiddel anderzijds ook onder de eigen activa van de onderneming 
op als een bezitting. 
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g. Pensioenverplichtingen kunnen pensioentoezeggingen betreffen, welke de onderneming zélf aan 
bepaalde personen gedaan heeft. (Anders dan pensioentoezeggingen die door een verzekerings-
maatschappij of door een pensioenfonds zijn overgenomen). Dat zijn dan ook schulden op lange 
termijn van de onderneming. 
 
Zekerheden voor schulden 
 
Voor somige schulden geeft een onderneming 'zekerheden' aan de schuldeiser. Praktisch gesproken 
is dat net geven van een 'onderpand'. 
Die schuldeisers hebben dan een vordering op de onderneming en als extra zekerheid een onder-
pand. Als de onderneming haar rente- en aflossingsverplichtingen tegenover die schuldeiser niet zou 
nakomen, mag die schuldeiser het onderpand laten verkopen. Hij mag de opbrengst innen en die met 
zijn vordering verrekenen. 
Als de opbrengst van het onderpand onvoldoende is, blijft de onderneming de rest van haar schuld 
natuurlijk nog verschuldigd. 
a. Hypotheek is een inschrijving van terreinen, gebouwen of schepen als onderpand voor een 

schuld. (De meeste mensen noemen een hypothecaire lening kortweg een 'hypotheek', maar dat 
is eigenlijk een geldlening met als zekerheid een hypotheek op het pand). 

b. Overdracht of cessie van voorraden, vorderingen of machines e.d. tot zekerheid, Min of meer te 
vergelijken met een hypotheek, maar op een ander soort onderpand. Bij bankkredieten komt het 
vaak voor, dat daarvoor de vorderingen, de voorraden of de machines van de onderneming als 
onderpand zijn gesteld door middel van een contract, waarbij die bezittingen 'tot zekerheid' zijn 
overgedragen. 

Verpanding van bezittingen kan ook in andere vormen voorkomen. 
 
Bij de jaarrekening van een onderneming moet worden vermeld, welke zekerheden zij voor verschil-
lende schulden heeft gesteld en in welke vorm dat is geschied. 
Gewone of concurrents schuldeisers hebben geen bijzondere zekerheden gekregen. 
Preferente schuldeisers hebben zekere voorrang boven gewone schuldeisers. Er zijn twee soorten 
voorrechten: 
— uit gegeven 'onderpanden' zoals hierboven behandeld; 
— uit de wet. Zo heeft onder meer de fiscus bepaalde voorrechten en zo hebben werknemers voor 
bepaalde hen toekomende bedragen voorrechten boven gewone schuldeisers. 
 
Achtergestelde leningen. In uitzonderingsgevallen komt het wel voor dat de geldgever van een lening 
(de schuldeiser) aanvaardt dat hij geen rente en aflossing zal ontvangen, voordat andere schuldeisers 
hun vordering volledig hebben kunnen innnen. Die geldgevers hebben hun vordering dan 
achtergesteld bij de overige schuldeisers, zowel de preferente als de concurrents. Achterstelling van 
leningen komt o.a. voor bij leningen die door of voor risico van het Rijk wel verstrekt worden om in 
moeilijkheden verkerende ondernemingen op de been te houden. 
 
Bij faillissement komen eerst de preferente schuldeisers aan bod, daarna de gewone concurrente 
schuldeisers en pas daarna de achtergestelde schuldeisers. 
 
VOORZIENINGEN 
 
a. Assurantievoorzieningen 
Reeds behandeld zijn enige voorzieningen tegen risico's en verplichtingen die wel bestaan, maar 
waarvan de omvang bij het opmaken van de balans niet nauwkeurig bekend is. 
Er kunnen meer voorzieningen van die aard zijn. Bijvoorbeeld een 'Voorziening assurantie eigen 
risico'. Dan heeft de onderneming bepaalde verzekerbare risico's niet bij derden tegen premiebetaling 
verzekerd, maar heeft zij besloten zelf het risico te lopen. Daartegen treft zij dan zo'n voorziening. 
Schadegevallen worden uit die voorziening betaald en daartegenover wordt elk jaar de bespaarde 
verzekeringspremie aan deze voorziening toegevoegd. 
Dat komt bijvoorbeeld voor bij bedrijven met een groot wagenpark. Die verzekeren de eigen schade 
niet, maar lopen daarvoor eigen risico. Het ene jaar is er weinig eigen schade, het andere jaar is er 
veel eigen schade en de 'Voorziening assurantie eigen risico' vangt dat op. 
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De meeste voorzieningen tegen risico's en verplichtingen hebben betrekking op 
voorzieningen op lange termijn. Voor zover zij betrekking hebben op verplichtingen op korte 
termijn, wordt dat meestal uitdrukkelijk vermeld. 
 
Sommige voorzieningen zijn bedoeld tegen risico's bij bepaalde activa. Een voorbeeld is een 
voor-ziening voor debiteurenrisico's. Dit betreft de mogelijkheid dat er eens debiteuren niet 
zullen betalen. Zulk een voorziening wordt vaak meteen afgetrokken aan de activazijde. 
Bijvoorbeeld: 

Debiteuren f 100 
Af: Voorziening tegen debiteurenrisico's       3 
Debiteuren onder aftrek van voorziening f   97 

 
b. Belastingvoorzieningen 
1. Ten laste van de winst- en verliesrekening wordt als 'belasting naar de jaarwinst' het 
percentage van de vennootschapsbelasting (ongeveer 48%) afgetrokken van de 
gerapporteerde winst vóór belastingen. 
Dat bedrag gaat naar de Voorziening voor belastingen op de balans. Gewoonlijk heeft de 
onderneming gedurende het verslagjaar al vooruitbetalingen op de uiteindelijk vermoedelijk 
verschuldigde belasting moeten doen. Dan is het saldo van die 'Voorziening voor 
belastingen' op de eindbalans uiteraard minder dan op de resultatenrekening is afgetrokken. 
(In het eenvoudige werkvoorbeeld van dit boek is dat niet geheel zuiver 'Nog te betalen 
belasting over de winst' genoemd.) 
De over de jaarwinst getroffen voorziening voor 'belasting naar de jaarwinst' blijft uiteraard 
een schatting, want de definitieve belastingaanslag komt pas na vele maanden, zo niet 
jaren. 
Het is mogelijk dat de onderneming voor haar fiscale winstrekening sommige kosten, zoals 
afschrij-vingen, al in een eerder jaar mag aftrekken dan zij in haar eigen jaarrekening doet. 
Door zulke en andere fiscale omstandigheden kan het zijn, dat zij over het verslagjaar 
minder belasting moet betalen dan waarvoor zij voorziening heeft getroffen. Maar 
omgekeerd zal zij in later jaren minder kosten op haar fiscale winst in mindering mogen 
brengen dan in haar eigen jaarwinstrekening. In die latere jaren zal zij in haar eigen 
jaarrekening dus minder 'belasting naar de jaarwinst' aan de voorziening voor belastingen 
toevoegen dan zij werkelijk moet betalen. Dan moet zij dus weer interen op het restant van 
de eerder gevormde Voorziening voor belastingen. 
2. Voorziening voor latente belastingen betreft belastingen, die waarschijnlijk pas in een 
verdere toekomst verschuldigd zullen zijn tengevolge van winsten die reeds in de 
jaarrekening zijn gerappor-teerd, maar die nog geen fiscale winst zijn. (Dit komt in de bijlage 
nog ter sprake bij herwaardering in de balans.) 
De grens tussen beide belastingvoorzieningen is enigszins vaag, door faseverschillen 
tussen winstbe-grippen in de jaarrekening en fiscale winstbegrippen. 
 
c. Voorziening investeringspremies 
Bij het doen van investeringsuitgaven ontvangt een onderneming soms belangrijke 
investeringspremies (negatieve belasting). 
Dan boekt zij die vaste activa voor hun volle aanschafprijs op haar balans, en schrijft zij die 
op haar resultatenrekening op de normale wijze geleidelijk af. 
De ontvangen investeringspremies besteedt zij dan aan het vormen van een 'Voorziening 
investeringspremies' op haar balans. Elk jaar dat de voile afschrijving over de aanschafprijs 
der activa op haar winst- en verliesrekening drukt, laat zij anderzijds een deel van die 
'Voorziening investeringspremies' ten gunste van haar winst- en verliesrekening komen. 
Hierdoor verwerkt zij de investeringspremies in haar jaarrekeningen, alsof die subsidies 
waren op jaarlijkse afschrijvingslasten over de aanschafprijs. 
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VREEMD VERMOGEN 
 
Bij de meeste ondernemingen is de helft tot tweederde van de totale activa met vreemd 
vermogen gefinancierd. 
 
Het is opgebouwd uit verschillende soorten schulden. Wij kunnen een paar hoofdgroepen 
onder-scheiden: 
a. Bedrijfscrediteuren: Crediteuren/leveranciers, diverse crediteuren, nog te betalen 

kosten, enz. 
Kenmerken: 1. bij elkaar opgeteld zijn het grote bedragen; 

2. ontstaan tamelijk automatisch uit de inkopen en de normale 
bedrijfs-uitoefening; 

3. op korte termijn te betalen; 
4. meestal renteloos. 

 
b. Bankkrediet 

Kenmerken: 1. voor zover bank onderneming kredietwaardig vindt; 
2. kan elke dag worden teruggevraagd; 
3. rente verschuldigd. 

 
c. Geldleningen 

Kenmerken: 1. voor zover geldverstrekker onderneming op lange termijn 
kredietwaardig vindt; 

2. op lange termijnen terug te betalen; 
3. rente verschuldigd. 

 
d. Voorzieningen 

Kenmerken: 1. later te betalen bedragen wegens goederen, diensten of 
geldontvangsten welke de onderneming al heeft verkregen of 
latere waarschijnlijke verliezen; 

2. voor onzekere bedragen op onzekere tijdstippen; dus geschatte 
bedragen; 

3. ontstaan min of meer automatised uit de bedrijfsvoering; 
4. geen rente aan derden verschuldigd. 
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Hoofdstuk V 
 
 
Onderdeel 14   De winst- en verliesrekening 
 
 
Begrote tijd: 2 minuten 
 
 
 
 
 
 
SAMENVATTING 
 
Uit de activa is het bedrijfsresultaat voortgekomen. Op dat bedrijfsresultaat drukken nog 
verplich-tingen. Ten eerste de rentelastverplichtingen op schulden. Wat daarna overblijft is 
winst vóór aftrek van belastingen. Daarop drukt de verplichting van over de winst geheven 
belastingen. 
Wat daarna overblijft is de netto winst. 
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N.V. Nederlandse Onderdelen Industrie 
 

Winst- en verliesrekening 
over het jaar 2006 (x 1000)

 
 
f     743 
      712 
      220 
 
f  1.675 
      125 

f   1.976 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    1.800 

f      176 
         20 

Netto omzet 
 
Grondstoffen en andere materialen 
Lonen, salarissen en sociale lasten 
Overige bedrijfskosten (uitgaven) 
 
 
Afschrijvingen op duurzame produktiemiddelen 
 
 
Kosten 
 
Bedrijfsresultaat 
Af : rentelast op schutden 
 
Winst voor aftrek belastingen 
Af : belasting op de winst 

f      156 
         76 

Netto winst 

 

 

f        80 
 
vraag schrijf antwoord hier juist antwoord 
1. Het bedrijfsresultaat van f 176.000 is al 

eerder vastgesteld. 
Nu wij de schulden kennen, moeten wij 
ook nog rekening houden met de 
verschuldigde –––. 
Die heeft f 20.000 bedragen. 

� 

Vergelijk uw 
antwoord meteen 
met het juiste 
antwoord in de 
schakel 
daaronder. 
Indien goed, teken 
dat dan met √ aan. 

2. Alle voor het bedrijf gemaakte kosten, ook 
de rentelasten op schulden, zijn voor de 
vennoot-schapsbelasting aftrekbaar van de 
belastbare winst. 
Wat overblijft is ––– ––– ––– ––– en 
bijna de helft daarvan moet afgedragen 
worden aan ––– ––– ––– –––. � 

rentelast 

3. Tenslotte blijft er f 80.000 netto winst over. 
Dat is aanwas van het eigen vermogen, 
maar er kan besloten worden een deel van 
die netto winst aan aandeelhouders uit te 
betalen (dividend). 

 winst voor aftrek 
belastingen 
 
belasting op de 
winst 
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Hoofdstuk VI   Passiva: aandeelhoudersvermogen 
 
 
Onderdeel 15   Herkomst en samenstelling eigen vermogen 
 
 
Begrote tijd: 12 minuten 
 
 
 
 
 
SAMENVATTING 
 
Het eigen vermogen is de aanspraak van aandeelhouders op de onderneming. 
Het is gelijk aan het overschot van de activa boven de schulden (vreemd vermogen). 
 
Uit verschillende bronnen is het eigen vermogen ontstaan: 
1. Het bedrag dat bij het kopen van aandelen door aandeelhouders in de kas van de 

vennoot-schap is gestort of ingebracht: dit heet geplaatst nominaal aandelenkapitaal + 
agioreserves. 

2. De door de onderneming gemaakte winsten die (nog) niet aan aandeelhouders werden 
uitge-keerd: dit heet ingehouden winsten + onverdeelde winst (winstreserve). 

 
In een ondernemingsbalans betekent reserve niét: surplus bezittingen. 
Reserve betekent: extra eigen vermogen dat aanwezig is boven het nominale bedrag van 
het aande-lenkapitaal. 
Ingehouden winsten zijn zulke reserves. Reserves kunnen de meest uiteenlopende 
benamingen dragen, maar verschillen in benaming hebben geen wezenlijke betekenis. 
 
Voor zover reserves uit de winst gevormd zijn, ontstaan zij doordat de onderneming 
behaalde winst niet aan haar aandeelhouders uitkeert, maar die bij de winstverdeling 
reserveert voor versterking van haar eigen vermogen. 
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N.V. Nederlandse Onderdelen Industrie 
 

Eigen vermogen 
op 31 december 2006 

 
(x 1000) 

f    739 
     281 
     305 
       42 
 
 
 
f      83 
     194 
     339 

Duurzame produktiemiddelen 
Voorraden 
Vorderingen op korte termijn 
Kasmiddelen 
 
Activa 
 
Voorzieningen 
Schulden op lange termijn 
Schulden op korte termijn 
Vreemd vermogen 

 
 
 
 
 
f   1.367 
 
 
 
 
       606 

Eigen vermogen 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
af: 

f      761 
 
 
 

Samengevatte balans 
op 31 december 2006 

 
(x 1000) 

Activa Passiva 

Vaste activa 
Vlottende activa 

f      739
       628

 Eigen vermogen 
Vreemd vermogen 

f     761
      606

Totaal f   1.367  Totaal f  1.367
 
94 



 
vraag schrijf antwoord hier juist antwoord 
1. Bovenaan blad 94 staat een berekening 

van het eigen vermogen van de N.V. 
N.O.I. op 31 december 2006. De omvang 
daarvan is hier berekend door van de 
bezittingen de schulden ––– te –––. 

� 

Vergelijk uw 
antwoord meteen 
met het juiste 
antwoord in de 
schakel 
daaronder. 
Indien goed, teken 
dat dan met √ aan. 

2. Het eigen vermogen is het ––– van 
bezittingen boven schulden. 
Dat is het eigen (aars)-vermogen in de 
N.V. De eigenaren van de N.V. zijn de 
gezamenlijke –––. 
Dat eigen vermogen is het deel van de 
totale activa, dat niet door ––– vermogen 
is gefinancierd. 

� 

af 
 
trekken 

3. Onderaan blad 94 staat in wezen 
hetzelfde, maar niet als een tabel, maar in 
de vorm van een –––. 
Het totaal van de activa en het totaal van 
de passiva zijn in een balans altijd ––– 
aan elkaar. 

� 

overschot (of 
surplus) 
 
aandeelhouders 
 
vreemd 

4. Indien vervolgens blijkt, dat er onder de 
kas-middelen voor f 9.000 aan vals en 
waardeloos geld zit, moet de balans 
worden herzien. 
Dan zal het eigen vermogen f ––– 
worden. � 

balans 
 
gelijk 

5. Passiva betekent: de aanspraken die op 
de activa drukken. Dat zijn de aanspraken 
van degenen die het ––– vermogen 
hebben verschaft, en voorts de 
aanspraken van de gezamenlijke 
eigenaren van het ––– vermogen. 

� 

752.000 

6. Eigen vermogen is de term voor de 
aanspraken van de gezamenlijke 
aandeelhouders op de bezittingen van de 
onderneming. Die aanspraken zijn 
achtergesteld bij alle aanspraken van 
schuldeisers (vreemd vermogen) 
waartegen-over staat dat de 
aandeelhouders aanspraken hebben op 
eventuele winst van de onderneming. 

 vreemd 
 
eigen 
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N.V. Nederlandse Onderdelen Industrie 
 

Eigenvermogen 
op 31 december 2006 

f      250 
       100 
 
 
 
f      331 
         80 

Geplaatst aandelenkapitaal, nominaal 
Agioreserve 
 
Gestort eigen vermogen 
 
Ingehouden winsten vorige jaren (Reserves) 
Onverdeelde winst over 2006 
 
Niet-uitgekeerde winsten 

 
 
 
f      350 
 
 
 
 
       411 

Eigen vermogen 

 

 

f      761 
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vraag schrijf antwoord hier juist antwoord 
7. Blad 96 toont de opstelling van het ––– van de 

N.V. N.O.I. op 31 december 2006. Deze 
onderneming wordt in de vorm van een ––– 
vennootschap gedreven. Zij is eigendom van 
haar gezamenlijke –––. � 

 

8. De opstelling verklaart de herkomst van het 
eigen vermogen, dat op 31 december 2006 in 
totaal f 761.000 bedroeg. Het eigen vermogen 
bestaat uit twee bestanddelen: 
— Aandeelhouders hebben in het verleden 
een bedrag in de vennootschap gestort van f –
––. 
— Verder is uit door de onderneming 
gemaakte winsten nog opgebouwd aan niet-
uitgekeerde winsten een bedrag van f –––. � 

eigen vermogen 
 
naamloze 
 
aandeelhouders 

9. Bij het nemen van aandelen hebben de aan-
deelhouders tot nu toe in totaal f 350.000 aan 
geld of andere waarden in het vermogen van 
de onderneming –––. Dit bedrag is in de 
opstelling onder twee benamingen geboekt: 
f 250.000 aan ––– –––, –––. 
f 100.000 aan –––. � 

350.000 
 
411.000 

10. De nominate waarde van één aandeel 
bedraagt bij deze onderneming f 1.000 (bij een 
andere onderneming zou dat een ander 
bedrag kunnen zijn). 
Op het aandeelbewijs staat gedrukt 'aandeel 
van f 1.000 in het maatschappelijk kapitaal van 
N.V. Nederlandse Onderdelen Industrie'. Het 
geplaatste kapitaal bedraagt nominaal f –––. 
Er staan dus ––– stuks aandelen van f 1.000 
nominaal uit. � 

gestort 
 
geplaatst 
aandelenkapi-taal, 
nominaal 
 
agioreserve 

11. Iedere aandeelhouder heeft een aandeel in het 
eigen vermogen van de onderneming. In dit 
geval heeft de houder van 25 aandelen van f 
1.000 nominaal in totaal ––– 
(1/5, 1/10, 1/250) aandeel 
in het eigen vermogen van N.V. N.O.I. � 

250.000 
 
250 

12. In Nederland kan het in de statuten der 
vennootschap vastgestelde statutaire 
maatschap-pelijk kapitaal groter zijn dan het 
geplaatste. Als dat f 400.000 zou bedragen, 
zou N.V. N.O.I. nog f 150.000 nominaal 
gewone aan-delen 'in portefeuille' hebben om 
eventueel te kunnen uitgeven, zonder dat 
daarvoor een sta-tutenwijziging nodig is. 

 1/10 

 
97 



 
vraag schrijf antwoord hier juist antwoord 
13. Als een onderneming aandelen uitgeeft, 

moet de nieuwe aandeelhouder daarvoor 
geld in de kas van de vennootschap 
storten. 
Daartegenover ontvangt hij dan een –––. 
Hij heeft dan het eigen vermogen versterkt 
door ––– in de vennootschap te storten 
en krijgt daardoor een aandeel in het –––
(eigen/vreemd) vermogen van de 
vennootschap. 

� 

 

14. Wanneer een N.V. nieuwe aandelen 
uitgeeft, kan zij soms verlangen dat de 
kopers van die nieuwe aandelen daarop 
méér geld in de kas der N.V. storten dan 
de nominale waarde der aandelen 
aangeeft. Dat extra bedrag wordt agio 
genoemd. In totaal hebben de 
aandeelhouders gestort f –––. 
Dit bestaat uit: 
— bedrag van de nominale waarde van de 
uit-gegeven aandelen f  250.000 
— bedrag van de –––    100.000 
Totaal f  350.000 

� 

aandeel 
 
geld 
 
eigen 

15. De agioreserve is door aandeelhouders in 
de kas van de vennootschap ––– geld; zij 
is ont-staan doordat aandeelhouders –––
(meer/minder) gestort hebben dan het 
nominale bedrag dat op hun aandelen 
gedrukt staat. � 

350.000 
 
agioreserve 

16. Boven het door aandeelhouders gestorte 
bedrag is er nog meer eigen vermogen in 
de N.O.I. aanwezig. Dat is in totaal f 41 
1.000 aan ––– ––– –––. � 

gestort 
 
meer 

17. De niet-uitgekeerde winsten bestaan uit: 
––– winsten vorige jaren f 331.000 
––– winst over het afgelopen jaar     80.000 

� 

niet-uitgekeerde 
winsten 

18. Eind 2006 was de winst over 2006 van f 
80.000 nog onverdeeld. Voorjaar 1981 zal 
in de aandeelhoudersvergadering besloten 
worden wat er met die winst gebeurt. Een 
gedeelte zal misschien als dividend 
worden uitge-keerd, en het overschietende 
deel van die on-verdeelde winst zal dan 
aan de ingehouden winst worden 
toegevoegd. 

 ingehouden 
 
onverdeelde 
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vraag schrijf antwoord hier juist antwoord 
19. Aan ingehouden winsten is in de opstelling 

het woord ––– toegevoegd. 
In de meeste ondernemingen is het 
gebruikelijk aan ingehouden winsten de 
naam van een 'reserve' te geven. Die 
reserves kunnen allerlei namen hebben, 
zoals onder meer: statutaire reserve, 
algemene reserve, uitbreidingsreserve, 
dividendreserve. 
Dat verschil in benaming heeft alleen 
betrekking op de beweegredenen, waarom 
winsten zijn ingehouden en aan reserves 
zijn toege-voegd. Nadat dat gebeurd is 
vormen zij echter één pot van uit de winst 
gevormd ––– vermogen. � 

 

20. Het eigen vermogen is uit twee bronnen 
ontstaan: uit door aandeelhouders ––– 
vermogen en uit ingehouden door de 
onderneming behaalde –––. � 

reserves 
 
eigen 

21. Het bedrag van het eigen vermogen in de 
balans berust op de herkomst van dat 
eigen ver mogen. Dat bedrag van het 
eigen vermogen is gelijk aan het surplus 
van de activa in de balans boven de –––. � 

gestort 
 
winsten 

22. Geeft de waardering van de activa in de 
balans hun marktwaarden weer? –––. 
Geeft de waardering van het eigen 
vermogen in de balans de marktwaarde 
van dat eigen vermogen weer? –––. 
Is het mogelijk dat de werkelijke waarde 
van het eigen vermogen aanmerkelijk 
hoger of lager is dan de balans aangeeft? 
–––. � 

schulden 

23. Individueel kunnen aandeelhouders niet 
over de winst beschikken. Alleen de 
algemene ver-gadering van 
aandeelhouders kan tot winstuit-kering 
besluiten. Evenmin kan een individuele 
aandeelhouder uitbetaling van zijn 
aandeel in het eigen vermogen eisen, 
tenzij de aandeel-houdersvergadering tot 
een uitbetaling aan alle aandeelhouders 
heeft besloten. 

 neen 
 
neen 
 
ja 
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AANDELENKAPITAAL 
 
N.V. Nederlandse Onderdelen Industrie heeft slechts één soort aandelen. 
Dat zijn gewone aandelen. Al deze aandelen hebben dezelfde rechten. Die rechten zijn: 
— dezelfde stemrechten in de aandeelhoudersvergadering; 
— rechten op een gelijk deel in de winstuitdelingen, voor zover de 

aandeelhoudersvergadering tot uitbetaling van een bepaald bedrag aan winst besluit. 

Aandelen met afwijkende dividendaanspraken 

Bij sommige ondernemingen komen ook andere soorten aandelen voor met andere 
winstrechten. 

a. Preferent aandeel 
— meestal dezelfde stemrechten als een gewoon aandeel; 
— voor zover de aandeelhoudersvergadering tot winstuitdeling (dividenduitkering) 

besluit, bij voorrang boven andere aandelen bijvoorbeeld 7% dividend over de 
nominate waarde van het preferente aandeel. 

b. Cumulatief preferent aandeel 
— dezelfde rechten als een preferent aandeel; 
— maar bovendien als de onderneming het preferente dividend voorgaande jaren niet 

uit-gekeerd heeft, voorrang om die achterstand in te halen. Als deze 
aandeelhouders twee jaren het preferente dividend van bijvoorbeeld 7% niet 
zouden hebben gekregen, zouden zij het derde jaar recht hebben op 21% voordat 
er dividend aan gewone aandeelhouders zou mogen worden uitgekeerd. 

c. Oprichtersaandeel 
Een Oprichtersaandeel heeft een groter aandeel in de uitgekeerde winst dan een 
gewoon aandeel, vooral als de uitgekeerde winst zeer hoog oploopt. Deze aandelen 
worden wel eens aan oprichters van een onderneming voor hun inbreng uitgegeven. 

Maatschappelijk kapitaal 

Het nominale bedrag van het aandelenkapitaal dat de vennootschap volgens haar statuten 
mag uitgeven, heet het maatschappelijk kapitaal of statutaire kapitaal. 
Het deel daarvan, dat inderdaad is uitgegeven, wordt geplaatst (maatschappelijk) 
aandelenkapitaal genoemd. 
Nog niet uitgegeven aandelen betekenen nog niets. De vennootschap houdt die nog 'in 
portefeuille' om zo zo nodig later te kunnen uitgeven. 

AANDELEN MET BIJZONDERE STEMRECHTEN 

Vaak treft men bij een onderneming ook enige aandelen aan met afwijkende stemrechten. 

Prioriteitsaandeel. De dividendaanspraken van een prioriteitsaandeel zijn gewoonlijk gering. 
Prioriteitsaandelen hebben vooral bijzondere stemrechten in de volgende zin: 
Sommige besluiten van de algemene vergadering van aandeelhouders kunnen slechts 
worden genomen op voorstel van of onder goedkeuring van de vergadering van houders van 
prioriteitsaandelen, tenzij de aandeelhoudersvergadering met overweldigende meerderheid 
anders wil. 
Die besluiten hebben meestal in het bijzonder betrekking op de benoeming van directeuren 
en commissarissen, statutenwijziging enzovoorts. Dus op de grote beslissingen met mogelijk 
ingrijpende gevolgen voor de toekomst van de onderneming. 
De bijzondere macht op basis van prioriteitsaandelen behoort uitsluitend en alleen in het 
belang van de onderneming te worden uitgeoefend. 
De prioriteitsaandelen zijn vaak in handen van commissarissen en eventueel directeuren, of 
in handen van een stichting. 
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Hoofdstuk VI 
 
 
Onderdeel 16   Financiering en netto winst 
 
Begrote tijd: 5 minuten 
 
SAMENVATTING 
 
Hoe de onderneming is gefinancierd, blijkt uit de passiva. De passiva bestaan uit eigen 
vermogen en vreemd vermogen. Een deel van het vreemd vermogen brengt rentelasten 
mee. 
 
Het bedrijfsresultaat wordt verdeeld over rente (voor schuldeisers), belastingen (voor de 
Staat) en netto winst (voor het aandeelhoudersvermogen). 
 
De rendabiliteit van het eigen vermogen is:  
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N.V. Nederlandse Onderdelen Industrie 
 

Passiva 
op 31 december 2006 

 
(x 1000) 

f     250 
100 
331 
80 

 
 
 
 
 
 
 
f      35
       21
       17
 
 
 
f      80
       60
       54
 
 
 
f      43
     192
       62
       29
       13

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
f     73 
 
 
 
 
 
    194 
 
 
 
 
 
 
f 
 
    339 

Geplaatst aandelenkapitaal, nominaal 
Agioreserve 
Ingehouden winst (reserves) 
Onverdeelde winst over 2006 
 
Eigen vermogen 
 
Voorziening latente belastingen 
Voorziening pensioenverplichtingen 
Voorziening garantieverplichtingen 
 
Voorzieningen 
 
Hypothecaire lening 
Onderhandse lening 
Middellange lening 
 
Schulden op lange termijn 
 
Bankschuld in rekening-courant 
Crediteuren/leveranciers 
Overige crediteuren 
Nog te betalen kosten 
Nog verschuldigde belasting over 
winst 2006 
 
Schulden op korte termijn 
 
Vreemd vermogen 

f     761 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

606 
Totaal 

 

 

 

 

f  1.367 
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vraag schrijf antwoord hier juist antwoord 
1. Blad 102 geeft een overzicht over al het 

vermogen, waarmee de N.V. N.O.I. op 31 
december 2006 was gefinancierd. Dat 
geheel vormt de ––– op de balans. 

�

Vergelijk uw 
antwoord meteen 
met het juiste 
antwoord in de 
schakel daaronder. 
Indien goed, teken 
dat dan met √ aan.

2. Het vreemd vermogen bestaat uit de ––– 
der onderneming. Die bedragen is de 
ondememing verplicht op afgesproken 
data aan die schuld-eisers te –––. 
Bovendien is zij over verkregen leningen 
en bankkredieten ook nog verplicht ––– te 
betalen. �

passiva 

3. Het eigen vermogen is het overschot aan 
activa boven de schulden inclusief 
voorzieningen. Als de onderneming 
verliezen lijdt, gaan die van het ––– 
vermogen af. 

�

schulden 
(verplichtingen) 
 
betalen 
 
rente 

4. Als de onderneming winsten maakt, neemt 
het eigen vermogen daarmee –––. Dat 
kwam in de opstelling naar voren als de 
post van f 80.000 aan ––– ––– over –––. �

eigen 

5. Als de onderneming een deel van de 
gemaakte winst aan aandeelhouders 
uitkeert, neemt het eigen vermogen weer 
––– met die winstuit-betaling (dividend). 

�

toe 
 
onverdeelde winst 
 
2006 

6. De balanswaarde (boekwaarde) van het 
eigen vermogen is de balanswaarde der 
activa minus de balanswaarde der 
schulden. 

 af 
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N.V. Nedarlandse Onderdelen Industrie 
 

Passiva 
op 31 december 2006 

 
(x 1000) 

Eigen vermogen 
Voorzieningen 
Schulden op lange termijn 
Schulden op korte termijn 

f     761 
        83 
      434 
      339 

 

 f   1.617  
 
 
 

Winst- en verliesrekening 
over het jaar 2006 

 
(x 1000) 

f    1.976 
     1.800 

 

f       176 
          20 

 

Netto omzet 
Af: bedrijfskosten 
Bedrijfsresultaat 
Af : rentelast op schulden 
Winst vóór aftrek belastingen 
Af : belastingen over de winst 

f       156 
          76 

 

Netto winst f         80  
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vraag schrijf antwoord hier juist antwoord 
7. Op blad 104 zijn de ––– en de ––– ––– 

––– van de onderneming bij elkaar gezet. 

� 

 

8. Met bedrijfsresultaat wordt over drie 
partijen verdeeld: 
a. een deel van het vreemd vermogen 

krijgt –––; 
b. de Staat krijgt –––; 
c. het eigen vermogen krijgt –––. 

� 

passiva 
 
winst-en 
verliesrekening 

9. De onderneming heeft tot nu toe de 
beschikking gekregen over eigen 
vermogen tot een bedrag van f –––. 
Daarmee is over 2006 een netto winst 
gemaakt van f –––. 

� 

rente 
 
belastingen 
 
netto winst 

10. Als wij dat als een rentepercentage 
uitdrukken, was in 2006: 
 

vermogen eigen
nettowinst

geneigenvermo
eitrendabilit

=  

 

 %
f
f

−−−=
−−−
−−−

=  

� 

761.000 
 
  80.000 

11. Eigenlijk zou het juister zijn daarin met het 
gemiddelde werkzame eigen vermogen 
gedurende het jaar te rekenen; of met het 
eigen vermogen aan het begin van dat 
jaar. 

 80.000 
 
761.000 
 
10.5% 
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N.V. Nederlandse Onderdelen Industrie 
 

Balans (samengevat) 
op 31 december 2006 

 
(x 1000) 

 
f      739 
       628 

 
f      761
       606

f   1.367 
 
 
 
f   1.976 
    1.800 

f   1.367
 
 
 
 
 

f      176
 
         20

Passive/Financiering 
Eigen Vermogen 
Vreemd Vermogen 
 
 
 
 
 
 
 

 
Af : rente op schulden 
 
Winst vóór belastingen 
Af : belastingen op de winst 

f      156
         76

Activa/Bedrijf 
Vaste Activa 
Vlottende Activa 
Totaal 
 
Winst- en verliesrekening 
jaar 2006 
Omzet 
Af : bedrijfskosten 
Bedrijfsresultaat f      176 

 

Netto winst f        80
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Hoofdstuk VII   Winst- en verliesrekening 
 
 
Onderdeel 17   Perioderekeningen 
 
 
Begrote tijd: 15 minuten 
 
 
 
 
 
SAMENVATTING 
 
In de winst-en-verliesrekening worden de omzet en de kosten van verkochte goederen en 
overige kosten over een bepaald tijdvak tegenover elkaar gesteld. Zo berekenen wij de netto 
winst voor een 'rekenperiode', bijvoorbeeld een boekjaar. 
 
Bij het begin en het eind van elke rekenperiode maken wij een balans op, welke de 
vermogenssituatie van de onderneming op die momenten toont. De veranderingen in de 
vermogenssituatie worden in de winst-en-verliesrekening verklaard. 
 
Winsten verhogen het eigen vermogen, terwijl verliezen dit aantasten. Eigen vermogen is 
het verschil tussen bezittingen en verplichtingen. Derhalve houdt elke toeneming of 
afneming van het eigen vermogen in, dat een of meer van de bezittingen en verplichtingen 
zijn veranderd. Dat behoeft niet in het bijzonder de kas te zijn. 
 
De winst- en verliesrekening en de balans bevatten winsten en verliezen, waarvan een deel 
wellicht nog niet in kasontvangsten of kasuitgaven is gerealiseerd. 
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Vermogenstoestand (x 1000) 

Balans 
op 1 januari 2006 

(ná winstverdeling) 

 Balans 
op 31 december 2006 
(vóór winstverdeling) 

Bezit f  90 Eigen ver 
mogen  f  40 
Vreemd ver- 
mogen 50 

 Bezit f  93 Eigen ver- 
mogen f  46 
Vreemd ver- 
mogen 47 

   90    90      93   93 
 
 
 

Periodestroom 
Winst- en verliesrekening 
over 31 december 2005 
tot 31 december 2006 

Omzet 
Kosten 

f  140
   134

 

Winst        6  

 
Hier zijn onder kosten ook rente en belastingen inbegrepen. 
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vraag schrijf antwoord hier juist antwoord 
1. Blad 108 beeldt uit dat de winst- en 

verliesre-kening de ––– stromen van 
omzet, kosten en winst weergeeft tussen 
de vermogenstoestanden van de 
onderneming aan het begin en aan het 
eind van die periode. 
In 2006 leverde de omzet f ––– winst op, 
en daarmee nam het eigen vermogen, dat 
in de beginbalans f 40.000 bedroeg, in de 
eindbalans tot f ––– toe. (Deze 
onderneming had geen aandelen geplaatst 
of ingetrokken, en nog geen besluit tot 
dividenduitkering genomen.) � 

Vergelijk uw 
antwoord meteen 
met het juiste 
antwoord in de 
schakel daaronder. 
Indien goed, teken 
dat dan met √ aan.

2. Elke keer, dat de onderneming een 
winstgevende transactie uitvoert, maakt zij 
winst. Die is dan uiteraard nog ––– winst, 
en een versterking van het ––– vermogen. 

� 

periode- 
 
6.000 
 
46.000 

3. De winst- en verliesrekening is 
ondergeschikt aan de balans, omdat zij 
rekenschap geeft van bepaalde 
veranderingen in de balanspost '–––' (––
–). � 

onverdeelde 
 
eigen 

4. De winst- en verliesrekening is een 
samenvatting van de transacties die bij 
elkaar genomen tijdens een ––– winst of 
verlies hebben opge-bracht. 
Dat noemen wij een rekenperiode. � 

onverdeelde winst 
 
eigen vermogen 

5. Over de gehele levensduur van een 
onderneming tot haar opheffing en 
afwikkeling zou de aanwas van haar eigen 
vermogen (boven wat door 
aandeelhouders gestort was) + de 
inmiddels uitgekeerde dividenden de totale 
––– over haar gehele leven zijn. � 

periode 

6. Wij hebben echter geen geduld zo lang te 
wachten om de winst te weten, maar wij 
willen elk jaar al bepalen hoeveel winst er 
gemaakt is. Dat brengt bijzondere 
moeilijkheden met zich mee. 

 winst 

 
109 



 
vraag schrijf antwoord hier juist antwoord 
7. Elke transactie verandert ten minste twee 

activa of passive in de vermogenstoestand, 
die door de ––– wordt weergegeven. 
Aankoop van f 20.000 goederen op krediet 
verandert welke posten in de balans? 
(Schrijf antwoord) � 

 

8. Een verkooptransactie, waarbij diezelfde 
goederen vervolgens tegen f 28.000 
contante betaling aan een afnemer worden 
geleverd, ver-andert welke posten in de 
balans? ––– en –––. 

� 

balans 
 
voorraad (+ f 
20.000) 
 
crediteuren (+ f 
20.000) 

9. In de boekhouding doet zich een moeilijk 
probleem voor om uit te maken wanneer 
precies een transactie plaats vindt. Stel dat 
iemand voor f 40.000 goederen koopt, 
terwijl hij al zeker weet dat hij die voor f 
50.000 kan ver-kopen, wanneer maakt hij 
dan winst? Bij de aankoop of bij de 
verkoop? Bij de –––. � 

voorraad – f 20.000
 
kas + f 28.000 
 
onver- 
deelde 
winst + f  8.000

10. Boekhouding hanteert het conservatieve 
beginsel van 'verkoop de huid van de beer 
niet, voordat de beer ––– is'. Ous rekent zij 
de winst niet voordat de ––– is 
gerealiseerd. 
Voorraden worden daarom gewaardeerd 
tegen hun laagste waarde, hun kostprijs of 
hun –––. � 

verkoop 

11. Een verkooptransactie wordt in de 
boekhouding erkend op het moment dat 
een winst of verlies wordt –––. 

� 

geschoten 
 
verkoop 
 
marktwaarde 

12. Het erkenningsmoment in de boekhouding 
van een bepaalde transactie hangt ten dele 
af van juridische regels en ten dele van 
usances in de bedrijfstak en in de 
boekhouding. 
Als goed koopmansgebruik geldt een 
verkoop als gerealiseerd te erkennen op 
het ogenblik dat de goederen door de 
verkoper naar de koper worden –––; niet 
dan pas wanneer de koper de goederen in 
ontvangst neemt. � 

gerealiseerd 
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vraag schrijf antwoord hier juist antwoord 
13. Worden verkooptransacties in de 

boekhouding erkend op het moment dat 
de goederen uitge-leverd worden, of op 
het moment dat belating wordt ontvangen? 
––– 

�

afgezonden 

14. Winsten uit verkooptransacties worden 
erkend in de periode waarin die 
transacties ––– zijn. 

�

uitgeleverd 

15. Winsten uit dienstleveringen worden 
erkend in de rekenperiode waarin die 
diensten zijn –––. 

�

gerealiseerd 

16. Indien de goederen of diensten op krediet 
worden geleverd, brengt de realisatie van 
de ver-kooptransactie een ––– met zich 
mee. 

�

geleverd 

17. Als later mocht blijken dat de afnemer niet 
kan betalen, heeft de verkoper eerst een 
transactiewinst op de verkoop gemaakt, 
en zal hij pas later op debiteuren een ––– 
realiseren. 

�

vordering 
(debiteur) 

18. De economische theorie pleegt het 
produktie-proces als de schepping van de 
opbrengstwaarde en de winst te 
beschouwen. 
Maar de boekhoudkundige verantwoording 
doet dat niet. Zij beschouwt het produktie-
proces als kostentoevoeging aan 
grondstoffen, en rekent pas met de 
opbrengst en winst wanneer het produkt 
inderdaad in de verkoop aan de koper 
wordt uitgeleverd. 

 verlies 
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vraag schrijf antwoord hier juist antwoord 
19. Nog een ander probleem in boekhouding is, 

dat door de realisatie van de verkooptransactie 
op dat moment de inkomsten (opbrengsten) 
wel ondubbelzinnig vaststaan, maar dat dan 
ook nog de kosten moesten worden 
vastgesteld welke daarvoor gemaakt zijn. 
De winst uit verkooptransacties bestaat uit hun 
verkoopopbrengsten minus hun –––. 

�

 

20. Alle kosten komen ten laste van de periode 
waarin zij ––– (gemaakt/betaald) zijn, behalve 
wanneer zij volgens de waarderingsregels in 
de balanswaarde van voorraden mogen 
worden opgenomen. 
Bij aankoop of aanmaak van goederen worden 
de daarvoor gemaakte kosten ––– ten laste 
van die periode gebracht, maar in de balans-
waarde van ––– opgenomen. 

�

kosten 

21. Bij verkoop van goederen worden de daarvoor 
gemaakte kosten uit de balanswaarde van ––
– teruggenomen, en ten laste gebracht van de 
periode waarin de verkoop ––– werden 
gereali-seerd. 

�

gemaakt 
 
niet 
 
voorraden 

22. Om de periodewinst te bepalen, neemt de 
boekhouding als kosten in aanmerking: 
1. alle in die periode gemaakte kosten, 
behalve kosten van aankoop of aanmaak van 
goederen welke volgens de ––– in de 
balanswaarde van voorraden mogen worden 
opgenomen; 
2. de balanswaarde van goederen die aan ––
– onttrokken zijn voor levering op de in die periode 
gerealiseerde verkooptransacties. 

�

voorraden 
 
inkomsten 
(opbrengsten) 

23. Nog een derde probleem is de juistheid van de 
als kosten van de periode gerekende afschrij-
vingsbedragen op duurzame 
produktiemiddelen. Als later onverhoopt mocht 
blijken, dat die vroegtijdig onbruikbaar of 
overtollig zijn geworden, zouden de periode-
afschrijvingen te laag gesteld zijn en de 
periodewinsten dus te ––– zijn berekend. 
Boekhouding moet in af- schrijvingen nu 
eenmaal met levensduurveron-derstellingen 
werken, die later anders kunnen uitvallen. 

�

waarderingsregels 
 
voorraden 

24. Alle transacties veranderen op zijn minst twee 
posten van de –––. 
Transacties die winst of verlies opleveren 
veranderen onder meer de post ––– ––– in 
de balans. 

�

hoog 
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vraag schrijf antwoord hier juist antwoord 
25. De winst- en verliesrekening betreft die 

transacties, welke een stroom van 
inkomsten, kosten en winst voortbrengen 
en daarmee het eigen vermogen –––. 

�

balans 
 
onverdeelde winst 
(of: eigen 
vermogen) 

26. Dat een winst gemaakt wordt, betekent –
–– dat dan kasgeld wordt ontvangen. 

�

veranderen 

27. De winst- en verliesrekening staat in 
verband met ––– balansen en verklaart 
de verandering welke de stroom van 
verkooptransacties in het ––– vermogen 
heeft veroorzaakt. 

�

niet 

28. De jaarrekening is een perioderekening 
over één jaar. Dat wordt het boekjaar 
genoemd. 
Bij de meeste ondernemingen is dat een 
kalen-derjaar, maar bij sommigen is dat 
een andere periode van twaalf maanden. 
Men kan ook perioderekeningen over 
kortere perioden maken, zoals over een 
halfjaar, een kwartaal of een maand. 

 twee 
 
eigen 
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Hoofdstuk VII   Winstverdeling en jaarrekeningen-pakkel 
 
 
Onderdeel 18   Winstverdeling en balans 
 
 
Begrote tijd: 5 minuten 
 
 
 
 
 
 
SAMENVATTING 
 
Na afloop van het boekjaar wordt tot de winstverdeling of winstbestemming besloten. 
Dan wordt de onverdeelde winst verdeeld over winstuitkering (dividend) en ingehouden 
winst (toevoeging aan reserves). 
Reserves zijn benamingen voor een deel van het eigen vermogen, dat aan aandeelhouders 
toebe-hoort. 
 
Nadat tot winstverdeling is besloten wordt een 'balans na winstverdeling' opgesteld. Hierin 
vervalt de onverdeelde winst en (indien tot dividenduitkering is besloten) verhuist het 
dividendbedrag naar 'te betalen dividend' (schuld op korte termijn) en de rest van de 
onverdeelde winst verhuist naar 'ingehouden winst' (reserves). 
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Winstverdeling of Winstbestemming 
van de winst over het jaar 2006 

 
(x 1000) 

Netto winst 2006 
Dividend 14% over het geplaatst aandelenkapitaal nominaal f 250 

f       80 
        35 

 

In te houden en toe te voegen aan algemene reserve f       45  
 
 
 
 
Passive (x 1000) 
 

Eindbalans 
op 31 decem- 

ber 2006 
  

Eindbalans 
op 31 decem- 

ber 2006 
 Vóór 

winstver-
deling 

    
Ná 

winstver-
deling 

Geplaatst aandelenkapitaal, nominaal 
Agioreserve 
Ingehouden winst (reserves) 
Onverdeelde winst over 2006 

f         250 
          100 
          331 
            80 

  
 
+ f   45 
–     80 

  f    250 
    100 
    376 
     – 

Eigen vermogen 
Voorzieningen 
Schulden op lange termijn 
Schulden op korte termijn 

f         761 
            73 
          194 
          339 

 – f   35 
 
 
+     35 

  f    726 
      73 
    194 
    374 

Totaal f      1.367     f 1.367 
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vraag schrijf antwoord hier juist antwoord 
1. Blad 116 is de ––– of ––– van de winst 

over 2006 van de N.V. N.O.I. 
Tot deze winstverdeling is besloten door 
de algemene vergadering van 
aandeelhouders in mei1981. 

� 

Vergelijk uw 
antwoord meteen 
met het juiste 
antwoord in de 
schakel 
daaronder. 
Indien goed, teken 
dat dan met √ aan. 

2. Uit de winst wordt aan de aandeelhouders 
f ––– uitbetaald. Deze winstuitdeling heet 
–––. 
Met dividend is uitgedrukt als een 
percentage van de –––
(werkelijke/nominale) waarde van het 
aandelenkapitaal. 
Dat percentage is ––– %. 
Een houder van één aandeel met een 
nominate waarde van f 1.000 zal dus een 
dividend uitbe-taald krijgen van f –––. 

� 

winstverdeling 
 
winstbestemming 

3. Daarna blijft er f ––– winst over, die niet 
wordt uitgekeerd. Dat wordt definitief 
bestemd als ––– winst. 

� 

35.000 
 
dividend 
 
nominate 
 
14 
 
140 

4. De ingehouden winst van f 45.000 wordt 
toe-gevoegd aan de –––. Dat is een bij 
deze onderneming gebruikelijke naam, die 
aan ––– winst wordt toegekend. 

� 

45.000 
 
ingehouden 

5. Daarna wordt de winstverdeling in de 
balans verwerkt. De f 80.000 onverdeelde 
winst 2006 wordt verdeeld over f 45.000 
toevoeging aan ingehouden winst en f 
35.000 toevoeging aan schulden op korte 
termijn voor te 'betalen dividend'. 
Door het besluit tot winstverdeling is het 
eigen vermogen afgenomen, en zijn de 
schulden op korte termijn toegenomen. 

 reserves 
 
ingehouden 
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Balans op 31 december 2006 
(na winstdeling)_ 

(x 1000)

Activa    Passiva   

Terreinen 
Gebouwen 
Machines 

f   74 
  155 
  510 

f  250 
   100 
   376 

Duurzame produktiemiddelen 
 
 
 
f   91 
 
  190 

 
 
 
 
f    35 
 
     21 
 
 
     17 

(Vaste activa) 
 
 
Werk in uitvoering 
 
Overiga vorraden 
 
 
 
 
 
 
Voorraden 
 
Debiteuren (handels) 
Overige vorderingen 
Vooruitbetaalde 

kosten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
f 285 
    13 
 
      7 

 
 
 
 

f    80 
     60 
     54 

Vorderingen op 
korte termijn 

f   24 
 
    18 

 
 
 

f    43 
 
   192 
     62 
     29 
 
 
     13 
 
     35 

Bank en girotegoeden 
 
Kas 
 
Kasmiddelen 

  
 
 

 
 
f    739
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     281
 
 
 
 
 
 
 
     305
 
 
 
 
       42

 

Geplaatst aandelenkap. 
Agioreserve 
Ingehouden winst 
 
Eigen vermogen 
 
 
Voorz. latente 
belastingen 
Voorz. pensioenver-
plichtigen 
 
Voorz. garantiever- 
plichtigen 
 

Voorzieningen 
 
 
Hypothecaire lening 
Onderhandse lening 
Middellange lening 
 
Schulden op 
lange termijn 
 
Bankschuld in rekening-
courant 
Crediteuren/ 
leveranciers 
Overige crediteuren 
Nog te betalen kosten 
Nog verschuldigde 
belasting over winst 
2006 
Nog te betalen 
dividend 
 
Schulden op korte 
termijn 

 
 
 
 
f      726 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

73 
 
 
 
 
 
 
 

194 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
374 

Totaal 

 

 f 1.367  Totaal 

 

f   1.367 
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Winst- en verliesrekening 

over het jaar 2006 
(x 1000)

 
f     743 
      712 
      220 

f  1.675 
      125 

f   1.976 
 
 
 
 
 
 

    1.800 

f      176 
         20 

Netto omzet 
Grondstoffen e.a. materialen 
Lonen, salarissen en sociale lasten 
Overige bedrijfskosten 
 
 
Afschrijvingen 
 
Kosten 
 
Bedrijfsresultaat 
Rentelast op schulden 
 
Winst voor belastingen 
Verschuldigde belasting over de winst 

 

 

f      156 
         76 

Netto winst   f        80 
 
 
 

Winstverdeling (x 1000) 

Dividenduitkering aan aandeelhouders 
In te houden winst 

f     35
      45

  

Verdeelde netto winst f     80   
 
 
Dit toont ons de balans (vermogenstoestand) per 31 december 2006, na winstverdeling; de 
winst- en verliesrekening over het jaar 2006 en de winstverdeling. 
 
Winstaandelen, tantièmes en andere beloningen van commissarisen, directeuren en 
personeelsleden worden onder lonen en salarissen gerekend. Hun winstaandelen zijn 
beloningen voor hun werk waarvan de bedragen afhankelijk zijn van de behaalde winsten. 
 
Alle bedragen berusten op bepaalde waarderingssystemen. Om die bedragen goed te 
kunnen beoor-delen hebben wij toelichtingen nodig. Zulke toelichtingen bij de jaarrrekening 
maken een onver-brekelijk deel uit van de jaarrekening. 
 
De waardebedragen van de activa in de balans zijn in het algemeen afgeleid van hun 
aanschafprijs of produktiekosten in het verleden, waar nodig verminderd met afschrijvingen 
daarop. De vermelde bedragen van activa en van het eigen vermogen betekenen niet, dat 
dit hun marktwaarde zou zijn. 
 
De jaarrekening toont de vermogenspositie en de behaalde winst. Maar zij toont niet de 
kwaliteit van het personeelskorps en van de leiding, van de produkten en van de reputatie bij 
afnemers en leveranciers; en evenmin de vooruitzichten van een onderneming. 
 
De jaarrekening toont belangrijke gegevens om de waarde en de gezondheid van de 
onderneming te beoordelen, maar lang niet alle belangrijke gegevens daarvoor. 
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Hoofdstuk VIII 
 
 
 
Onderdeel 19   Het jaarrekeningen-pakket 
 
 
Begrote tijd: 4 minuten 
 
 
 
 
 
SAMENVATTING 
 
Een compleet jaarrekeningen-pakket bestaat uit beginbalans en eindbalans van het jaar; de 
winst- en verliesrekening; de winstverdeling en de staat van mutaties in het eigen vermogen 
met de door de Wet daarbij vereiste toelichtingen. 
 
De staat van mutaties in het eigen vermogen laat zien welke gebeurtenissen in dat jaar 
veranderingen in het eigen vermogen hebben gebracht tussen beginbalans en eindbalans. 
In elk geval zullen dat zijn: de netto winst en de gevolgen van de winstverdeling. Maar er 
kunnen ook aandelenplaatsingen zijn geweest. Die staat is vooral ook belangrijk om meteen 
te kunnen overzien of er geen reserves buiten dat alles om zijn ontstaan of verloren zijn 
gegaan. 
 
De balansen geven de vermogenstoestand weer aan het begin en na afloop van het jaar, en 
de winst- en verliesrekening geeft een overzicht over de in dat jaar behaalde resultaten. Dat 
doen zij 'getrouw en stelselmatig'. 
 
De balansjaren geven niet de verkoopwaarde of liquidatiewaarde of de actuele waarde van 
de onder-neming weer. Haar waarden geven de gemaakte kosten weer van de bezittingen 
welke de onderneming als lopend bedrijf (going concern) aanhoudt, waar toepasselijk 
verminderd met afschrijvingen. (Achterin dit boek worden nog opmerkingen gemaakt over 
herwaardering en vervangingswaardering in jaarrekeningen). 
 
De boekhoudkundige jaarrekeningen worden opgemaakt naar de regelen en gebruiken van 
accountancy en trachten een getrouw beeld van de onderneming te geven, voor zover dat 
mogelijk is bij de onzekerheden en bij het probleem dat vele transacties aan het eind van de 
periode nog niet zijn voltooid. 
 
De bedragen hangen in belangrijke mate af van het oordeel van de accountant. 
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Samengevatte balansen 
(nadat daarin de winstverdeling over 

net betrokken jaar is verwerkt.) 

(x 1000) 

 31/12 
2005 

31/12 
2006 

  31/12 
2005 

31/12 
2006 

Vaste activa 
Voorraden 
Debiteuren 
Kas 

f     664
      254
      277
        50

f      739
       281
       305
         42

 Eigen vermogen 
Lang vreemd vermogen 
Vlottende schulden 
(inclusief te betalen dividend) 

f      681 
       247 
       317 

f      726 
       267 
       374 

Totaal    1.245     1.367  Totaal     1.245     1.367 

 
 
 

Winst-en verliesrekening 
over 2006 

(x 1000) 

 
f   1.675 
         20 
         76 

f   1.976 
 
 
 
     1.771 

Omzet 
Bedrijfskosten exclusief afschrijvingen 
Rente op schulden 
Belasting op de winst 2006 
 

Afschrijving + netto winst 
Afschrijving 

        205 
        125 

Netto winst 

 

          80 

 

 
 
 

Winstverdeling over 2006 (x 1000) 

Dividend 
Ingehouden winst 

f     35 
      45 

  

Netto winst       80   
 
 
 

Mutaties eigen vermogen in 2006 (x 1000) 

Eigen vermogen 31 december 2005 
Netto winst over 2006 
Dividend over 2006 

f   681 
+    80 
–    35 

  

Eigen vermogen 31 december 2006     726   
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vraag schrijf antwoord hier juist antwoord 
1. De jaarrekening omvat twee hoofdopstellingen. 

Die welke het vermogen beschrijft, heet de ––– 
en het in het afgelopen jaar gereali-seerde 
inkomen wordt door de ––– ––– ––– 
beschreven. 

� 

Vergelijk uw 
antwoord meteen 
met het juiste 
antwoord in de 
schakel daaronder. 
Indien goed, teken 
dat dan met √ aan. 

2. Een compleet pakket jaarrekeningen zou 
moeten bestaan uit: 
a. een ––– bij het begin der periode; 
b. een ––– ––– ––– over de periode; 
c. een ––– aan het einde der periode; 
d. een ––– van de winst van de periode; 
e. een overzicht van de ––– in het –––. 

� 

balans 
 
winst-en 
verliesrekening 

3. Cijfers van de jaarrekening geven op zichzelf 
nog niet voldoende eenduidige informatie. De 
cijferstaten moeten vergezeld gaan van ––– 
onder meer omtrent de toegepaste waarde-
ringsgrondslagen. 

� 

balans 
 
winst-en 
verliesrekening 
 
balans 
 
verdeling 
 
mutaties 
 
eigen vermogen 

4. Jaarrekeningen zijn boekhoudkundige 
rapporten. Een van de beginselen daarbij is 
voorzich-tigheid, zodat vermogenstoestand en 
resultaten niet te ––– worden voorgesteld. 
Daarom worden activa in het algemeen niet 
hoger gewaardeerd dan wat zij gekost hebben, 
maar ook niet hoger dan wat zij vermoedelijk in 
de toekomst voor het bedrijf zullen –––. � 

toelichtingen 

5. Dat vergt een weloverwogen, verstandig oor-
deel van de boekhouder en/of accountant. Voor 
een groot deel berust de opstelling van 
boekhoudkundige verslagen niet op weten-
schappelijke grondslagen en absolute regels, 
maar in aanzienlijke mate ook op de vaardig-
heid en het ––– van de accountant. 

� 

gunstig 
 
opbrengen 

6. Hiernaast zijn wegens plaatsgebrek slechts 
samengevatte stukken van het jaarrekeningen-
pakket afgedrukt. In werkelijkheid moeten zij 
veel vollediger gespecificeerd zijn, met vele 
toelichtingen. 
In dit simpele geval tonen de mutaties van het 
eigen vermogen dat daarmee niets buitenge-
woons is gebeurd; geen uitbreiding van het 
aandelenkapitaal, geen verliezen afgeboekt op 
reserves, e.d. 

 oordeel 
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Hootdstuk IX   Financiële gezondheid 
 
 
Onderdeel 20   Werkkapitaal 
 
 
Begrote tijd: 5 minuten 
 
 
 
 
SAMENVATTING 
 
Voor langdurig beschikbaar gesteld vermogen wordt ook vaak de term 'kapitaal' gebruikt. 
Dat bestaat dan uit aandeelhouderskapitaal = risicodragend kapitaal (eigen vermogen) en 
leenkapitaal (lang vreemd vermogen). 
 
Een industriële onderneming als N.V. N.O.I. heeft 'kapitaal' (lang eigen en vreemd 
vermogen) nodig voor twee behoeften: 
1. voor het gehele bed rag van haar vaste activa, want net daarvoor uitgegeven geld zal 

niet op korte termijn weer in kas terugkomen; 
2. voor een gedeelte – bijvoorbeeld de helft – van het bedrag van de vlottende activa die 

nodig zijn om met de vaste activa omzet te kunnen maken. 
 
Ten dele worden de vlottende activa wel gefinancierd door normale uit de bedrijfsactiviteit 
voort-vloeiende vlottende schulden, zoals aan leveranciers, maar dat is te weinig om 
daarmee voorraden, debiteuren en kas geheel te kunnen financieren. 
 
Deze onderneming heeft dus ook 'kapitaal' (lang vermogen) nodig voor vlottende activa. Dat 
wordt netto werkkapitaal genoemd, vaak afgekort tot 'werkkapitaal'. 
 
'Werkkapitaal' is niet-vastgelegd lang vermogen, dus het surplus van aanwezig lang 
vermogen boven het in vaste activa vastgelegd lang vermogen. 'Werkkapitaal' is gestoken in 
vlottende activa, voor zover die niet door crediteuren gefinancierd zijn. Dus is het ook gelijk 
aan het surplus van vlottende activa boven vlottende schulden. 
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Samenvatting Balans 2006 na winstverdeling (x 1000) 

f      726 
 
        267 

Vaste activa 
Langdurig vastgelegd 
 
 
 
Vlottende activa 
Binnen een jaar geld 

f      739
 
 
 
 
 
       628

Eigen vermogen 
Lang vreemd 
vermogen 
 
Langdurig beschikbaar 
Vlottende schulden 
Binnen een jaar te betalen 

f       993 
 
        374 

 f   1.367  f    1.367 
 
 
vraag schrijf antwoord hier juist antwoord 
1. Hierboven zijn de activa en passiva 

samengevat naar net onderscheid van de 
––– waar-voor zij aan de onderneming 
verbonden zijn. Het langdurig beschikbare 
vermogen (lang ver mogen) bedraagt f ––
– bestaat uit het ––– vermogen en het ––
– vermogen. 

� 

Vergelijk uw 
antwoord meteen 
met het juiste 
antwoord in de 
schakel 
daaronder. 
Indien goed, teken 
dat dan met √ aan. 

2. De vlottende activa zullen binnen twaalf 
maanden f ––– meer geld in kas 
opleveren dan binnen die twaalf maanden 
aan vlottende schulden uit kas moet 
worden betaald. 

� 

duur (termijn) 
 
993.000 
 
eigen 
 
lang vreemd 

Berekening van het netto werkkapitaal (x 1000) 
Eigen vermogen f    726 
Lang vreemd vermogen      267 
 
Lang(durig) vermogen f    993 
Af : Vaste activa 
langdurig vastgelegd      739 
 
Lang vermogen in 
vlottende activa 
kortdurig vastgelegd f     254 = 'Netto werkkapitaal'

254.000 

3. De berekening van het netto werkkapitaal 
verklaart waaraan het is te danken, dat de 
vlotten-de ––– f 254.000 meer bedragen 
dan de vlottende passiva. 
Dat is te danken aan het feit, dat de 
onderneming over f 254.000 meer ––– 
vermogen beschikt dan zij langdurig had 
vastgelegd in –––. 

� 
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vraag schrijf antwoord hier juist antwoord 
4. Netto werkkapitaal is het surplus van 

langdurig vermogen boven vaste activa 
(en eventuele andere langdurige 
vastleggingen). Vaak spreekt men 
kortheidshalve van 'werkkapitaal'. 

 activa 
 
lang(durig) 
 
vaste activa 

5. De f 628.000 vlottende activa waren voor f 
374.000 gefinancierd door ––– ––– en 
voor f 254.000 door ( ––– ) –––. 

� 

 

6. Welke van de volgende uitspraken is juist?
a. Netto werk kapitaal is het surplus van 
lang vermogen boven vaste activa; 
b. Netto werkkapitaal is het surplus van 
vlottende activa boven vlottende schulden. 
––– 

� 

vlottende schulden 
 
(netto)werkkapitaal 

7. De onderneming beschikt over f 254.000 
netto werkkapitaal en is daardoor in staat 
ook een deel van haar vlottende activa 
met lang vermogen te financieren. 

 beide 

 
 
Bedrijven die zowel aanmerkelijke voorraden als aanmerkelijke debiteuren moeten hebben, 
hebben netto werkkapitaal (= niet vastgelegd langdurig vermogen) nodig om een deel van 
hun vlottende activa te financieren. 
 
Zij hebben langdurig vermogen nodig 
1. voor de volledige financiering van hun vaste activa (en eventuele andere langdurige 

vastleggingen); 
2. voor financiering van een deel van hun vlottende activa. 
 
De meeste handelsondernemingen, zijn zulke bedrijven, evenals de meeste industriële 
bedrijven. 
 
Bedrijven die géén aanmerkelijke voorraden en/of géén aanmerkelijke debiteuren behoeven 
te hebben, hebben veel minder of nagenoeg geen netto werkkapitaal nodig. Zij kunnen hun 
beperkter vlottende activa vaak vrijwel geheel financieren met hun vlottende schulden (zoals 
normale vlottende schulden aan hun leveranciers). 
 
Dit treft men veel aan bij dienstverlenende bedrijven. 
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Hoofdstuk IX 
 
 
Onderdeel 21   Liquiditeit, solvabiliteit, rendabiliteit 
 
 
Begrote tijd: 15 minuten 
 
 
 
 
SAMENVATTING 
 
Uit de jaarrekening kunnen enige verhoudingsgetallen (kengetallen, ratio's) worden 
berekend om de financiële gezondheid der onderneming enigermate te kunnen beoordelen. 
 
1. De liquiditeit betreft de vraag of verwacht mag worden dat de onderneming op korte 
termijn haar betaalkracht zal kunnen handhaven. 
Dus of verwacht mag worden dat zij in de naaste toekomst voldoende geld in kas zal hebben 
of ontvangen zal om de op korte termijn verschuldigde betalingen hiermee te voldoen. 
 
De liquiditeit is te danken aan het werkkapitaal (aan niet vastgelegd lang vermogen). 
De liquiditeitsverhouding is vooral een criterium voor kredietwaardigheid op korte termijn. 
 
2. De solvabiliteit betreft de vraag of verwacht mag worden dat de onderneming op 
lange termijn haar betaalkracht zal handhaven en al haar schulden zal kunnen betalen. 
Dus of verwacht mag worden dat haar totale activa op den duur meer geld in kas zullen 
binnen-brengen, dan zij op den duur op al haar verplichtingen zal moeten uitbetalen. 
 
De solvabiliteit is te danken aan het eigen vermogen. 
De solvabiliteitsverhouding is vooral een criterium voor kredietwaardigheid op lange termijn, 
zoals voor geldleningen op lange termijn. 
 
3. De rendabiliteit betreft de winstgevendheid van het eigen vermogen, en dus de 
mogelijkheid om het eigen vermogen te versterken en daarmee ook de solvabiliteit te 
versterken. 
Dat wil zeggen of de onderneming genoeg verdient, zodat zij bij een groeiende 
kapitaalbehoefte haar eigen vermogen genoeg zal kunnen versterken. 
 
De rendabiliteit van het eigen vermogen is te danken aan de rendabiliteit der activa, alsmede 
aan de verhouding tussen het totaal aan activa en het eigen vermogen. 
Dit rendabiliteitspercentage is vooral een criterium voor verstrekkers van geldleningen op 
lange termijn en voor beleggers in aandelen. 
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LIQUIDITEIT; BETAALKRACHT OP KORTE TERMIJN 
 
Het eerste en ononderbroken vereiste is, dat de onderneming steeds en in de naaste 
toekomst over voldoende kasmiddelen beschikt om de verschuldigde betalingen op tijd te 
voldoen. 
 
Als maatstaf daarvoor neemt men de 

liquiditeitsverhouding = 
assivavlottendep
ctivavlottendea  

 
 
Een verhouding groter dan 1 betekent dat de bestaande vlottende activa op korte termijn 
meer (in kas) zullen opleveren dan de onderneming voor haar vlottende schulden zal 
moeten betalen. 
 
Hoe hoger deze liquiditeitsverhouding, des te beter zijn de vooruitzichten dat de 
onderneming haar betaalkracht in stand kan houden op de korte termijn. 
 
Voor zover de liquiditeitsverhouding 1 overtreft, is dat surplus te danken aan het 
werkkapitaal waarover de onderneming beschikt. (Daarmee financiert zij het overschot van 
vlottende activa boven vlottende passiva). 
 
Deze liquiditeitsverhouding is vooral voor leveranciers en bankiers een criterium, of het voor 
hen verantwoord is de onderneming kredieten op korte termijn te geven. 
Als grove normen gelden voor deze liquiditeitsverhouding: 
1,1 minimum en meestal onvoldoende; 
1,5 voldoende; 
   2 uitstekend. 
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Balans per 31 december 2006 
(na winstverdeling) 

(x 1000) 

Vaste activa 
Voorraden 
Debiteuren 
Kas 

f    739 
281 
305 
42 

 Eigen vermogen 
Lang vreemd vermogen 
Vlottende schulden 

f   726 
267 
374 

 
 
Omzet 2006 

f  1.367 
 

f  1.976 

  
Netto winst 2006 

f   1.367 
 

f        80 
 
 
vraag schrijf antwoord hier juist antwoord 
1. Liquiditeit betreft hat bezitten van geld, 

nadat alle achterstallige schulden betaald 
zijn. 
Hoe goed de vooruitzichten zijn, wordt 
beoor-deeld met de 

=
−−−
−−−

=
−−−−−−
−−−−−−−

f
f

verhouding
tsliquiditei

 

� 

Vergelijk uw 
antwoord meteen 
met het juiste 
antwoord in de 
schakel daaronder.
Indien goed, teken 
dat dan met √ aan. 

2. Dat was althans de toestand op ––– ––– 
––– 
Die liquiditeitsverhouding staat ook bekend 
als de ––– –––. 

� 

vlottende activa 
 
vlottende passive 
 

1,7
374.000
628.000

=  

3. Die liquiditeirsverhouding is ––– (onvol-
doende, voldoende, uitstekend). Dat is te 
danken aan de aanwezigheid van ––– 
waarmee de onderneming f 254.000 van 
haar vlottende activa financiert. 
Voor zover de current ratio boven 1 
uitsteekt, is dat ––– (geheel/gedeeltelijk) 
te danken aan het aanwezige � 

31 december 2006
 
current ratio 

4. Die current ratio is een maatstaf voor ––– 
kracht op ––– termijn. 

� 

voldoende 
 
werkkapitaal 
 
geheel 

5. In het bijzonder voor leverancierskrediet 
en voor bankkrediet op korte termijn is een 
behoorlijke current ratio het belangrijkste 
vereiste.  

betaal 
 
korte 
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SOLVABILITEIT; BETAALKRACHT OP LANGE TERMIJN 
 
Voor langduriger voortbestaan is de tweede eis, dat de onderneming op langere termijn haar 
betaal-kracht (liquiditeit) in stand zal kunnen houden. 
 
Op langere duur zal zij al haar bestaande schulden moeten aflossen. (Alleen indien zij dan 
nog gezond is, zal zij weer andere kredieten en leningen kunnen verkrijgen om haar kas 
weeraan te vullen.) 
 
Als maatstaf hiervoor neemt men de 
 
solvabiliteitsverhouding  
 
 
(Balanstotaal is zowel activa als totaal vermogen.) 
Dit geeft aan welk percentage van de activa met eigen vermogen is gefinancierd, dus ook 
welk percentage van de balanswaarde der activa verloren zou mogen gaan voordat de 
schulden niet meer door bezittingen zouden zijn gedekt. 
Hoe hoger de solvabiliteitsverhouding, des te minder gevaar dat de onderneming op langere 
termijn niet in staat zou zijn te blijven betalen. 
 
De solvabiliteitsverhouding wordt ook wel op andere wijzen uitgedrukt, die in wezen 
hetzelfde verband anders uitdrukken, en waarbij ook geldt: hoe hoger des te solvabeler, en 
hoe lager des te zwakker de solvabiliteit. Zulke andere gebruikte uitdrukkingswijzen zijn 

 
en 
 

 
De solvabiliteitsverhouding is vooral een criterium voor verstrekkers van geldleningen op 
lange termijn, en voor aandelenbeleggers. 
 
Als grove normen gelden: 
 
 eigen vermogen 

balanstotaal 
eigen vermogen 
vreemd vermogen 

totale activa  
vreemd vermogen 

minimum (zwak.) 
net voldoende 
sterk 

20% 
33% 
50% 

1 : 4 
1 : 2 
1 : 1 

1,25 
1,5 
2 
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Balans per 31 december 2006 
(na winstverdeling) 

(x 1000) 

Vaste activa 
Voorraden 
Debiteuren 
Kas 

f    739 
281 
305 
42 

 Eigen vermogen 
Lang vreemd vermogen 
Vlottende schulden 

f   726 
267 
374 

 
 
Omzet 2006 

f  1.367 
 

f  1.976 

  
 
Netto winst 2006 

f   1.367 
 

f        80 

 
 
vraag schrijf antwoord hier juist antwoord 
6. De solvabiliteitsverhouding is des te beter, naar 

gelang een deel van de totale activa met ––– 
(lang, eigen) vermogen is gefinancierd. Zij 
berust op het onderscheid tussen ––– 
vermogen en ––– vermogen. 

� 

 

7. De solvabiliteitsverhouding was op 31 
december 2006: 
 

=
−−−

−−−
=

−−−−−−

−−−−−−

f

f
% 

 
en dat is ––– (zwak, net voldoende, sterk). � 

eigen 
 
eigen 
 
vreemd 

8. Deze onderneming zou dus wel heel grote 
verliezen moeten lijden, voordat haar ––– 
vermogen weggesmolten zou zijn. Haar 
schuldeisers behoeven zich nu geen zorgen te 
maken dat zij de eerstvolgende jaren niet al 
haar schulden op tijd zou kunnen betalen. 
De solvabiliteitsverhouding is een maatstaf om 
de ––– kracht op ––– termijn te beoordelen. � 

eigen vermogen 
 
balanstotaal 
 

53%
1.367.000

726.000
=  

sterk 
9. Als leninggevers de solvabiliteit niet sterk 

genoeg vinden, zijn zij niet bereid leningen op 
––– termijn te verstrekken (behalve voor zover 
de onderneming daarvoor zekerheid kan 
geven, zoals hypotheek op vastgoed of op 
schepen). � 

eigen 
 
betaal 
 
lange 

10. Precies dezelfde solvabiliteitsverhouding kan 
men ook omschrijven als 

want,
ogentotaalverm

geneigenvermo
of

vatotaleacti

geneigenvermo
 

dat zijn dezelfde bedragen. Andere wel 
gebruikte formules zijn 

vermogevreemd

activatotale
welooken

vermogenvreemd

vermogeneigen

Die leveren wel andere kengetallen op, maar 
meten toch evengoed dezelfde structuur.  

lange 
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RENDABILITEIT (WINSTGEVENDHEID); VERSTERKINGSKRACHT VOOR 
SOLVABILITEIT 
 
Voor het blijvend voortbestaan der onderneming is de derde vereiste, dat zij genoeg winst 
maakt om haar eigen vermogen te kunnen versterken en daarmee ook haar solvabiliteit. 
Dit is nodig omdat de vermogensbehoeften van een gezond bedrijf door de jaren heen 
toenemen. (Voor produktiviteitsopvoering, voor expansie, tengevolge van loon- en 
prijsstijgingen, e.d.) 
 
Als maatstaf daarvoor neemt men: 
 

rendabiliteit eigen vermogen = 
vermogeneigen
jaarwinstnetto

 

 
Als dat percentage minder bedraagt dan de kapitaalmarktrentevoet op risicoloze leningen 
aan de Staat, is de onderneming subrendabel. 
Hoe hoger deze rendabiliteit, des te groter is de groeikracht van haar eigen vermogen en 
daarmee de versterkingsmogelijkheid voor haar solvabiliteit. 
 
De rendabiliteit van het eigen vermogen is te danken aan de rendabiliteit van de activa, en 
van de verhouding tussen het bedrag aan activa en het bedrag van het eigen vermogen. 
 
Deze rendabiliteitsmaatstaf is vooral een criterium voor: 
— leningverstrekkers om te kunnen beoordelen of het waarschijnlijk is dat de 

onderneming in de toekomst haar solvabiliteit in stand zal kunnen houden; 
— aandelenbeleggers om te kunnen beoordelen of de aandelen een aantrekkelijke 

belegging voor nun geld zijn. 
 
Als grove normen voor deze rendabiliteit gelden: 
minimum, nog onvoldoende kapitaalmarktrentevoet voor leningen op lange termijn 
 (bijvoorbeeld 8% per jaar); 
goed 1,5 x idem dito (12%); 
zeer goed 2 x idem dito (16%). 
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Balans per 31 december 2006 
(na winstverdeling) 

(x 1000) 

Vaste activa 
Voorraden 
Debiteuren 
Kas 

f    739 
281 
305 
42 

 Eigen vermogen 
Lang vreemd vermogen 
Vlottende schulden 

f   726 
267 
374 

 
 
Omzet 2006 

f  1.367 
 

f  1.976 

  
 
Netto winst 2006 

f   1.367 
 

f        80 
 
 
vraag schrijf antwoord hier juist antwoord 
11. De rendabiliteit (winstgevendheid) van het 

eigen vermogen der onderneming 
bedraagt in 2006 

=
−−−
−−−

=
−−−−−−
−−−−−−

f
f

% over dat jaar. 

 

 

12. Strikt genomen zou het zuiverder zijn die 
rendabiliteit te berekenen over het 
gemiddelde eigen vermogen gedurende 
2006, maar dat zou geen groot verschil in 
uitkomst opleveren. 
Als de kapitaalmarktrentevoet voor 
leningen aan de Staat in dat jaar 
omstreeks 8% bedraagt, is de in 2006 
behaalde rendabiliteit tegen die 
achtergrond ––– (onvoldoende, goed, 
zeer goed). �

netto jaarwinst 
 
eigen vermogen 
 

11
726.000
80.000

=  

 

13. Als het eigen vermogen van een 
onderneming goed rendabel is, kan zij én 
dividend uitkeren én haar eigen vermogen 
met ingehouden winst versterken. 
Als zij zeer rendabel is, kan zij dat ook, en 
bovendien zo nodig gemakkelijk nog 
nieuwe aan-delen plaatsen om haar ––– 
vermogen nog meer te –––. �

goed 

14. Verstrekkers van leningen op lange termijn 
hebben alleen vertrouwen in 
ondernemingen, die een goede 
rendabiliteit hebben. 
Voor aandelenbeleggers is de verwachte 
rendabiliteit van de onderneming waarvan 
zij de aan-delen bezitten, overwegen aan 
te kopen of te verkopen, dé sleutelfactor. 

eigen 
 
versterken 
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Het voorgaande is in vele gevallen voldoende om de gezondheid van de financiële toestand 
en ontwikkeling van een onderneming aan de hand van haar jaarrekening te beoordelen. 
Indien zij op alle drie maatstaven – liquiditeit, solvabiliteit en rendabiliteit – een 
bevredigend beeld oplevert, behoeft de beoordelaar zich weinig zorgen te maken over de 
verdere financiering. 
In andere gevallen is het wel wenselijk, dat hij ook nagaat hoe de financiering zich heeft 
ontwikkeld, met name de ontwikkeling van het lang vermogen en van het werkkapitaal, 
waarop de liquiditeit berust. 
Dit wordt in het navolgende behandeld, dat uitmondt in de Staat van Herkomst en 
Besteding van Middelen, die in vele jaarverslagen voorkomt. 



Hoofdstuk x   Herkomst en besteding van middelen 
 
 
Onderdeel 22    Winststroom en geldstroom 
 
 
Begrote tijd: 5 minuten 
 
 
 
SAMENVATTING 
 
Pas na afloop van het leven van een financiële onderneming zal blijken, hoeveel winst zij 
tijdens haar levensduur in totaal gemaakt heeft. 
(Dat is het geval, indien de onderneming haar activa verkoopt, en haar vorderingen en 
schulden afwikkelt.) 
 

 
 
= 
 

 
of met minder woorden 
 

 
 = 
 

 
De jaarwinstberekening is een tussentijdse schatting van het stukje uiteindelijk 
kasoverschot, dat in het betrokken exploitatiejaar ontstaan is. (Maar nog niet in kasgeld 
aanwezig behoeft te zijn, maar bijvoorbeeld in toeneming van waardevolle goederen 
belichaamd kan zijn.) 
 
De jaarwinstberekening rekent met waardebegrippen zoals inkomsten, kosten, voorraden, 
vaste activa enz. 
 
Per afzonderlijk jaar zal de netto kasstroom (kasoverschot) meestal sterk afwijken van de 
winst-stroom (vermogensaanwas). 
 
Uit de gegevens voor de jaarrekening kan een kasstroomoverzicht worden gemaakt, dat de 
verandering in de kas nader verklaart. 
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Kasoverschot boven gestort 
aandeelhoudersvermogen 
(over totale levensloop) 

Winst 
(over totale levensloop) 

Netto kasstroom 
over levensloop 

Winststroom 
over levensloop 



 Vermogenstoestand (x 1000) 
 

Balans 
op 31 december 2005 

(nà winstverdeling) 

 Balans 
op 31 december 2006 
(vóór winstverdeling) 

Goederen en 
vorderingen f  85 
Kas 5 

 

Eigen ver- 
mogen f  40 
Vreemd ver- 
mogen 50

 Goederen en 
vorderingen f  91 
Kas 2 

Eigen ver- 
mogen f  46 
Vreemd ver- 
mogen 47

 90  90   93  93 
 
 
 

Periodestroom 
Winst- en verliesrekening 
over 31 december 2005 
tot 31 december 2006 

Omzet 
Kosten 

f  140
134

 

Winst 6  

Periodestroom 
Kasgeldstroom 
van 31 december 2005 
tot 31 december 2006 
 
Ontvangen van debiteuren 
Betaald : 
aan crediteuren 
(incl. dividend 2005) 
lonen.soc. lasten 
andere expl. kosten 
koopsom machine 
afgelost op leenschuld 

 
 
 
 
 
 
 
f   50

53
21
5
3

  
 
 
 
f  129 

 

      132  
Kasoverschot      –  3  
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vraag schrijf antwoord hier juist antwoord 
1. Jaarwinst is ––– van de waarde van het –

–– vermogen in de betrokken jaarperiode 
(met uitzondering van toename door 
stortingen van aandeelhouders). 
De winst- en verliesrekening rekent met 
'Inkomsten (Opbrengsten)' en met 'Kosten'. 
Dat zijn ––– (waarde/kasgeld)-begrippen. 

� 

Controleer nu of 
uw antwoord klopt 
met wat in de 
schakel naast de 
volgende vraag 
staat. Als uw 
antwoord juist was, 
teken dat dan aan 
met een √. 

2. In hetzelfde jaar heeft de onderneming ook 
kasstromen van 'Ontvangsten' en 
'Uitgaven' en dat zijn –––
(waarde/kasgeld)-begrippen. 

� 

toeneming (aan was) 
 
eigen 
 
waarde 

3. Die kasstromen zijn niet in de jaarrekening 
vermeld, omdat die alleen met 
waardebegrippen werkt, maar zij kunnen 
wel uit de gegevens van de jaarrekening 
worden afgeleid. 
Zij verklaren dan het ––– -overschot of -
tekort, waarmee de kas in dat jaar is 
toegenomen of ingekrompen. 

� 

kasgeld- 

4. Per afzonderlijk jaar kunnen 
winstoverschot en kasoverschot sterk 
uiteenlopen, en zelfs tegengesteld zijn. 
Over de totale levensduur van een 
onderneming tot haar opheffing en 
afwikkeling toe zal het uiteindelijke totale 
kasoverschot boven het door 
aandeelhouders gestorte eigen vermogen 
de totale levensduurwinst zijn. 
(Dat bestaat dan uit inmiddels al 
uitgekeerde dividenden + bedoeld ––– bij 
liquidatie.) 

� 

kas 

5. Levensduur-kasoverschot en 
levensduurwinst zijn ––– (ongelijk/gelijk). 
Jaar-kasoverschot en jaarwinst zijn 
meestal ––– (ongelijk/gelijk). 

� 

kasoverschot 

6. De jaarwinstberekening is een 
boekhoudkundige poging om aan de 
betrokken korte deel-periode van het lange 
leven der onderneming de portie van het 
levensduur-kasoverschot toe te rekenen, 
die in dat jaar veroorzaakt is.  

gelijk 
 
ongelijk 
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Hoofdstuk X 
 
 
Onderdeel 23   De Staat van Herkomst en Besteding van Middelen (Funds Flow) 
 
 
Begrote tijd: 10 minuten 
 
 
 
 
SAMENVATTING 
 
De Staat van herkomst en Besteding van Middelen geeft een overzicht van de 
veranderingen in 
– het lange vermogen (eigen + lang vreemd vermogen); 
– het netto werkkapitaal (niet lang vastgelegd lang vermogen); 
– de kas. 
 
Zij verklaart en belicht de veranderingen in de liquiditeit van de onderneming in het 
verslagjaar. Dit is vooral belangrijk als de financiering der onderneming wellicht 
moeilijkheden zou kunnen opleveren. 
 
Deze Staat geeft een geheel ander inzicht dan de winst- en verliesrekening met de 
winstverdeling, die samen de veranderingen in het eigen vermogen uit de inkomsten 
beschrijven. 
 
De Staat van Herkomst en Besteding van Middelen geeft niet de winststromen weer, maar 
de stromen van financieringsmiddelen: van stromen van langdurig verkregen en langdurig 
uitgegeven vermogen en eveneens van kortdurig vermogen en tenslotte van kasmiddelen. 
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 Vermogenstoestand (x 1000) 
 

Balans 
op 31 december 2005 

(ná winstverdeling 

 Balans 
op 31 december 2006 

(ná winstverdeling) 

Machines 
Voorraden 
en Debi- 
teuren 

f   40 
 
 
    45 

Eig. vermo-
gen 
Lang 
vermogen 

 
f  40 

 
15 

 Machines 
Voorraden 
en Debi- 
teuren 

f  39
 
 
   52

Eigen ver-
mogen 
Lang 
vreemd 

f  44

12

Kas 

 
Lang 
 
      5 

 
vreemd 
 
Crediteuren

 
55 

 
35 

 

Kas 2 

Lang 
vermogen 
 
Crediteure 

 
56

 
37

     90  90   93  93
 
 
  Periodestroom  

 Winst- en verliesrekening 
over 2006 
 
Omzet 
Kosten (alle) 

 
 
 
f  140
– 134

    

 Netto winst 
 
Winstverdeling 
Dividend over 2006 

       6

–     2

    

(Begin E.V. 40) Ingehouden winst 4    (Eind E.V. 44) 
 Periodestroom  

Werkkapitaal over 2006 (herkor en 
besteding van middelen) 

   

 
Netto winst 
Afschrijvingen 

 
f   6

6

   

 

  
Dividendbestemming 
Investeringsuitgaaf 
machine Afgeloste lening 

 
2
5
3

 f   12   

    – 10   
(Begin NWK 15)   + 2 

+ 2 
 (Eind NWK 17) 

 

Netto werkkapitaal 
Toeneming crediteuren 
Vlottende middelen 
Toeneming voorraden en 
debiteuren (af) 

  + 4 
 

– 7 

  

(Beginkas 5) Kas (afneming)   – 3   (Eindkas 2) 
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vraag schrijf antwoord hier juist antwoord 
1. Hiernaast is de winstverdeling over het jaar 

2006 reeds in de eindbalans verwerkt. 
De opstelling toont twee periodestroom-over-
zichten : 
— eigen vermogen stroom uit jaarwinst minus 
dividendbeslissing 
— lang- en kort-vermogenstromen samengevat 
in de Staat van ––– en ––– van –––. � 

Controleer nu of uw 
antwoord klopt met 
wat in de schakel 
naast de volgende 
vraag staat. Als uw 
antwoord juist was, 
teken dat dan aan 
met een √. 

2. De Staat van Herkomst en Besteding van 
Middelen is in twee trappen opgesteld: 
Trap 1: 
– in verslagjaar verkregen lang vermogen; in 
verslagjaar voor lange duur of voor altijd uit-
gegeven vermogen; deze trap verklaart de 
toeniming of afneming van het ––– –––. 
Als deze onderneming in dat jaar ook nog voor f 
5.000 nieuw aandeelhoudersvermogen, of een 
lening, zou hebben verkregen, dan zou het 
netto werkkapitaal toegenomen zijn met f –––
tot f –––. 

� 

herkomst 
 
besteding 
 
middelen 

3. Trap 2: 
– in verslagjaar opgetreden overige verande-
ringen binnen het werkkapitaal: verkregen kort 
vermogen en uitgaven voor vergroting van de 
vlottende activa vooraden en debitreuren; deze 
trap verklaart de toeneming of afneming van de 
–––. 
Als deze onderneming haar voorraden en 
debiteuren met f 9.000 had uitgebreid, zou 
haar eindkas op f ––– zijn uitgekomen. 

� 

netto werkkapitaal 
 
5.000 
 
22.000 

4. In dit geval is het netto werkkapitaal in de 
periode toegenomen tot f –––. 
De toeneming van het netto werkkapitaal met f 
2.000 is voor f 1.000 toe te schrijven aan het 
feit, dat de onderneming minder ––– uitgaven 
deed dan zij aan afschrijvingen verdiende. 

� 

kas 
 
0 

5. Als de onderneming slechts f 4.000 afschrijft op 
vaste activa, welke van de volgende posten 
zou dan anders zijn geworden? 
— netto winst (gelijk/anders); 
— eigen vermogen (gelijk/anders); 
— netto werkkapitaal (gelijk/anders); 
— kas   (gelijk/anders). � 

17.000 
 
investerings- 

6. De Staat van Herkomst en Besteding van
Middelen geeft verklaringen van de 
veranderingen in fundamentele liquiditeit (netto 
werkkapitaal) en in kasmiddelen. 
Haar uitkomst is niet afhankelijk van de waar-
deringsmethoden welke de onderneming voor 
haar winstbepaling heeft toegepast.  

anders 
 
anders 
 
gelijk 
 
gelijk 
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N.V. Nederlandse Onderdelen Industrie 
 

 Samengevatte balansen (na winstverdeling) (x 1000) 

 1/1 
2006 

31/12 
2006 

toe-/ 
afne-
ming 

 1/1 
2006 

31/12 
2006 

toe-/ 
afne-
ming 

 f f f  f f f 
Vaste activa 
Voorraden 
 
Debiteuren 
 
Kas 

  664 
  254 

 
  277 

 
    50 

  739 
  281 

 
  305 

 
    42 

+  75 
+  27 

 
+  28 

 
–    8 

Eigen vermogen 
Lang vreemd 
vermogen 
Vlottende schulden 
(inclusief te 
betalen dividend) 

681 
 

247 
 
 

317 

726 
 

267 
 
 

374 

+  45 
 

+  20 
 
 

+  57 

Totaal 1.245 1.367 + 122 Totaal 1.245 1.367 + 122 
 
Winst-en verliesrekening 2006:  
 Afschrijving 
 Netto winst 

 (x 1000) 
f 125 

80 
 
Winstverdeling over 2006: 
 Uitkering dividend  

f 205 
 

f 35 
 
 
Herkomsten Besteding van Middelen (fundsflow) in 2006  (x 1000) 
Uit omzet-
inkomsten 

Netto winst 
Afschrijvingen 

 f    +   80 
+ 125 

 
 
Uit aandelen-
plaatsing 
Uit lang vreemd 
vermogen 

 
 
 
 
Verkregen nieuwe lange leningen — aflossingen 
Netto toevoegingen aan voorzieningen lange termijn 

 + 205 
 

0 
 

+  14 
+    6 

Aan aandeel-
houders 
Aan uitgaven 
vaste activa 

 
Dividend over 2006 
 
Investeringsu itgave 

 
f – 35 

 
– 200 

+ 225 

   –   235 
 
Aan viottende 
activa 

Netto werkkapitaal-stroom 
Voorraden 
Debiteuren  

 
f – 27 

–    28 

–     10 

 
Uit viottende 
schulden Viottende schulden 

f – 55 
 

+   57 

 

   +   2 
 Kas-stroom  –   8 
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vraag schrijf antwoord hier juist antwoord 
7. Blad 144 toont van N.V. N.O.I. over 2006: 

— samenvattingen van beginbalans en 
eindba-lans ––– (voor/na) winstverdeling; 
— samenvattingen van winst- en 
verliesreke-ningen en winstverdeling 
— samenvatting van ––– ––– ––– –––
–––. 

� 

 

8. De Staat van Herkomst en Besteding van 
Middelen heeft alle posten daarvan met + 
aange-duid, als zij een positief effect op 
het kasover-schot van 2006 hebben, en 
met – als zij een negatief effect op dat –––
hebben. 

� 

na 
 
Herkomst en 
Besteding van 
Middelen 

9. De f 205.000 bruto inkomsten uit omzet 
(verdiende afschrijvingen en netto winst) 
zijn voor het voile bedrag opgenomen als 
versterking van het lange vermogen, en 
dus ook van het ––– –––. 
In dat jaar is er echter f 28.000 minder geld 
dan die f 205.000 ontvangen van afnemers 
en andere debiteuren. Dat blijkt uit de 
vergelijking tussen de debiteurenbedragen 
in ––– en ––– van het jaar 2006. 

� 

kasoverschot 

10. Van het netto werkkapitaal werd dus f 
28.000 meer in het vlottend actief 
debiteuren gestoken, en dat deed weer 
afbreuk aan het ––– in 2006. 

� 

netto werkkapitaal 
 
beginbalans 
 
eindbalans 

11. De Staat van Herkomst en Besteding van 
Middelen is afgeleid van de veranderingen 
welke in de balansposten zijn opgetreden. 
Het voorbeeld is eenvoudig. Bestudeer het 
en controleer de juistheid van alle posten. 

 

kasoverschot 
(kasresultaat) 

12. De Staat van Herkomst en Besteding van 
Middelen (fundsflow) dient om inzicht te 
geven in de veranderingen in lang 
vermogen, netto werkkapitaal en kas. Zij 
heeft betrekking op de liquiditeit der 
onderneming, niet op haar solvabiliteit of 
op haar rendabiliteit. 
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De Staat van Herkomst en Besteding van Middelen geeft een verklaring van de netto 
kasstroom van de periode. 
 
Zij is in twee trappen opgebouwd. 
Trap 1 vermeldt de stromen (of saldi-stromen) van niet-vastgelegd lang vermogen, d.w.z. 
van netto werkkapitaal. 
Dat omvat als versterkingen: 
– netto winst en verdiende afschrijvingen per periode; 
– ontvangsten uit opnemen van lange leningen en uit stortingen op aandelen in die 

periode; 
– voorzieningen op lange termijn gevormd door aftrek van de kosten daarvan in de winst- 

en verliesrekening van die periode. 
 
En als verzwakkingen: 
– winstuitkering waartoe besloten is (besluit tot dividenduitbetaling); 
– investeringsuitgaven (ook investering in deelnemingen); 
– uitleningen op lange termijn; 
– aflossingen op lange leningen; 
– terugbetaling op of inkoop van eigen aandelen. 
Genoemde elementen kunnen zowel positief als negatief zijn. 
 
Deze trap loopt uit in de saldo-verandering van het netto werkkapitaal (dat, indien aanwezig, 
in vlottende activa is belichaamd). 
Het netto werkkapitaal is het fundament van de liquiditeit der onderneming. 
 
Trap 2 vermeldt de stromen (of saldi-stromen) binnen het werkkapitaal, die eveneens van 
invloed zijn op de kas: 
Dat omvat als versterking: toeneming vlottende schulden. 
En als verzwakkingen: toeneming voorraden en debiteuren. 
Genoemde elementen kunnen zowel positief als negatief zijn. 
 
In dit geval van N.V. N.O.I. 2006 zijn de belangrijkste conclusies uit de Staat van Herkomst 
en Besteding van Middelen: 
1. Terwijl het balanstotaal toenam, daalde het netto werkkapitaal met f 10.000. 
 De fundamentele liquiditeit is achteruitgegaan. 
 Dat wordt bevestigd door de current ratio: 

1,68
374.000f
628.000f

:19801.83
317.000f
581.000f

:1979 ==  

2. Hoofdoorzaak daarvan waren de forse investeringsuitgaven van f 200.000. 
3. Volgende jaren zal de onderneming óf haar investeringsuitgaven moeten afremmen, óf 
 maatre-gelen moeten nemen om haar lange vermogen meer te versterken. 
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Hoofdstuk XI     Diverse onderwerpen 
 
 
(Dit hoofdstuk bestaat uit korte notities over buitengewone onderwerpen. Lezing hiervan is 
alleen noodzakelijk, indien men met zulke onderwerpen wordt geconfronteerd.) 
 
 
 
 
 
1. BUITENGEWONE BATEN EN LASTEN 
 
Dit zijn winsten en verliezen, die niet uit de normale bedrijfsuitoefening van het periodejaar 
zijn voortgevloeid. Vaak zijn dat winsten of verliezen, die eigenlijk in vorige jaren al 
begonnen te ont-staan, maar die in het verslagjaar werden gerealiseerd. 
 
N.V. Jupiter 
 
 Winst- en verliesrekening 2006 (x 1000) 

Netto omzet aan derden 
Bedrijfskosten inclusief afschrijvinen 

  f  4.000 
3.600

 

Exploitatiewinst 
 
Rentelasten 
Rente baten 

 

f   60
3

 f     400  

    57  
 
Buitengewone baten 
Buitengewone lasten 

 
f   49

36

 f     343  

    13  
Winst voor belastingen 
Belastingen over de winst 

   f     356
175

 

Netto winst    f     181  
 
Voorbeelden : 
 
a. Winst of verlies op verkoop van duurzame produktiemiddelen. 
 Het bedrijf heeft een oude machine, die nu nog na afschrijvingen voor f 11.000 in de 
 boeken staat. Het verkoopt deze machine in 2006 en dan brengt zij f 60.000 op. 
 De verkoopwinst van f 49.000 is een buitengewone bate, welke in 2006 wordt genoten. 
 
b. Extra storting in het pensioenfonds. 
 De pensioenrechten over afgelopen dienstjaren zijn weer verhoogd. 
 De in het pensioenfonds aanwezige middelen zijn daarvoor niet voldoende. Daarom 
 doet de onderneming in 2006 een extra storting van f 36.000 in het pensioenfonds. 
 Dat is een buitengewone last, die in 2006 valt. 
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Algemeen 
Buitengewone baten en lasten komen niet voort uit de normale bedrijfsuitoefening in het 
verslag-jaar. Het zijn baten en lasten die eigenlijk al in vorige jaren begonnen te ontstaan en 
toevallig in een bepaald boekjaar definitief zijn geworden. 
Verslaggeving 
De buitengewone baten en lasten moeten apart van de overige inkomsten en kosten in de 
resulta-tenrekening worden vermeld. 
Zij kunnen sterk wisselen en zowel winsten als verliezen opleveren. 
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2. VASTLEGGINGEN OP LANGE TERMIJN 
 
Alle activa, die niet binnen één jaar geheel het daarin stekende bedrag aan geld opleveren, 
zijn vastleggingen op lange termijn van het vermogen van de onderneming. 
Daaronder vallen: 
1. de vaste activa (duurzame produktiemiddelen); 
2. deelnemingen in andere ondernemingen, met inbegrip van aan hen gedane leningen; 
3. immateriële activa (behalve de uitzonderlijke gevallen waarin die op korte termijn geld 
 opleveren); 
4. vorderingen op lange termijn (waaronder leningen aan derden op lange termijn). 
Al deze activa zijn dus geen vlottende activa. 
 
3. DEELNEMINGEN 
 
Deelnemingen in andere ondernemingen omvatten: 
a. Deelnemingen in het aandelenkapitaal van andere ondernemingen. Indien de 
 onderneming: 
 – 25% of meer van het aandelenkapitaal van een andere onderneming bezit; 
 – bij een geringer belangdoch duurzaam aandelen van een andere onderneming bezit, 
 geldt dat als deelneming. 
b. Leningen aan ondernemingen waarin deelgenomen is, behoren ook tot het belang in 
 deelnemingen. Dat zijn immers geen vorderingen op vreemden. 
 Beide posten zijn langdurige vastleggingen van het vermogen van de onderneming 
 (evenals de vaste activa dat zijn). Zij zijn dus geen vlottende activa. 
c. Meerderheidsdeelnemingen: indien de onderneming meer dan 50% van het 

aandelenkapitaal van de andere onderneming bezit. 
 
Waardering van deelnemingen: in beginsel tegen aanschafprijs, behalve wanneer een 
hogere of lagere waardering bepaald veel juister zou zijn. 
 
Indien echter een onderneming een belangrijke mate van zeggenschap over de deelneming 
heeft, nemen vele ondernemingen hun belang daarin op voor een evenredig deel in het 
eigen vermogen in de balans van die deelneming, proportioneel met hun deel in het 
aandelenkapitaal van die deelneming. 
 
Inkomsten uit deelnemingen worden in de resultatenrekening afzonderlijk van andere 
inkomsten vermeld. Mogelijkheden zijn: ontvangen rente en dividend, dan wel over het 
verslagjaar te vorderen rente en door de deelneming gedeclareerd dividend. 
In geval echter de deelneming in de balans wordt opgenomen voor een evenredig deel in 
het eigen vermogen in haar balans – zoals de voorlaatste alinea behandelt – worden als 
inkomsten uit deelnemingen gerekend een evenredig aandeel in de winst volgens haar 
eigen winst- en verliesrekening. (Voor zover die deelneming die winst niet uitkeert, moet de 
onderneming dat weer 'inhouden' als zij bij de winstbestemming een deel van haar totale 
winst zal inhouden.) 
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4. GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 
 
Bij een geconsolideerde balans worden de balans van een moederonderneming en haar 
dochteron-dernemingen samengetrokken. 
Op de geconsolideerde balans komen dan alle activa van moeder- en 
dochterondernemingen bij elkaar als één geheel. Eveneens al nun passiva. 
Dat is dus een optelling van al die activa en van al die passiva, behalve de onderlinge 
posten, die wegvallen. 
Bij een geconsolideerde winst- en verliesrekening geschiedt hetzelfde ten aanzien van 
omzet, kosten en verdere resultatengegevens. 
Geconsolideerde jaarrekeningen geven een veel beter overzicht van de totale belangen van 
de moederonderneming. 
 
 
 

Geconsolideerde balans met een 100% dochter 
Indien een onderneming '100%' dochterondernemingen heeft, kan men een geconsolideerde 
balans van het geheel opstellen. 
 
Een geconsolideerde balans is: 
een gezamenlijke opstelling van alle activa en passiva van moeder- en dochteronderneming, 
alsof zij één geheel zijn. 
 
 Moeder-

onderneming 
'100%' dochter-
nderneming 

Geconso- 
lideerd 

Vaste activa 
Deelneming in dochter 
Vlottende activa 

f    400 
    (50) 
    630 

f   45 
     – 
    75 

f   445 
       – 
     705 

Activa  f  1.080   f 120   f 1.150  

Eigen Vermogen 
Vreemd Vermogen 

f    500 
     580 

f   (50) 
    70 

f   500 
    650 

Passiva  f  1.080   f 120   f 1.150  
 
In de consolidate vervallen de onderlinge verhoudingen tussen moeder en dochter. De 
wegvallende posten zijn hierboven ( ) aangegeven. 
 
Een geconsolideerde balans geeft een veel beter overzicht van de totale belangen van de 
moederon-derneming dan een niet-geconsolideerde balans van de moederonderneming. 
 
 

Geconsolideerde winst- en verliesrekening met een '100%' dochter 
 
Een geconsolideerde winst- en verliesrekening is: 
— een gezamenlijke opstelling van omzet, kosten en resultaten van moeder- en 
dochteronderneming alsof zij één geheel zijn. 
Dat is een optelsom van nun omzetten, kosten enzovoort, behalve de onderlinge leveringen 
en kostenverrekeningen, die daaruit worden weggelaten. 
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Geconsolideerde balans met een meerderheidsdeelneming 
 
In geval van een meerderheidsdeelneming is de geconsolideerde balans: 
— een gezamenlijke opstelling van alle activa en passiva van de deelnemende 

onderneming en die waarin deelgenomen is, alsof zij één geheel zijn; 
— behalve dat onderscheid wordt gemaakt tussen het eigen vermogen van de eerste, en 

het eigen vermogen dat aan minderheidsaandeelhouders in die consolidatie toebehoort. 
 
 Deelnemende 

onderneming 
Onderneming 
waarin 60% 
deelgenomen 

 Geconsolideerd 

Vaste activa 
Deelneming 
Vlottende activa 

f     400 
     (50) 
      630 

f   45 
     – 
    75 

 f   445 
       – 

     705 
Activa f  1.060 f 120  f 1.150 

Eigen vermogen f     480 f  (50)  
Minderheids-
belangen van 
derden in 
geconsolideer- de 
deelneming 

f    480 
 
 
 
 

    20 

Vreemd vermogen      580    70 
 f    500 

     650 
 f 1.060 f 120  f  1.150 
 
Die 'minderheidsbelangen' zijn aandeelhoudersvermogen, dat in dit geval 40% uitmaakt van 
het in de deelneming aanwezige eigen vermogen. 
 

Geconsolideerde winst- en verliesrekening met een meerderheidsdeelneming 
 
Deze is hetzelfde als bij consolidatie van een '100%' dochteronderneming, behalve dat 
tenslotte nog van de berekende netto winst van het geheel wordt afgetrokken dat deel dat 
toekomt aan bedoelde minderheidsaandeelhouders in de deelneming. 
 
5. HERWAARDERING EN VERVANGINGSWAARDE-JAARREKENING 
 
Indien de huidige waarde van bepaalde activa aanzienlijk van de boekwaarde afwijkt — die 
van de aanschafprijs is afgeleid — wordt soms een 'herwaardering' toegepast. 
 
De herwaardering houdt in, dat de boekwaarde van het actief wordt herzien. Meestal is dat 
een verhoging van de boekwaarde. In dat geval houdt de balanswijziging het volgende in: 
– waarde activa wordt met fx verhoogd; 
– de opgevoerde waarde van het eigen vermogen wordt verhoogd met 
 Herwaarderingsreserve voor datzelfde bedrag fx. 
 
Een en ander leidt dus tot een verhoging van het door de balans getoonde eigen vermogen. 
 
Na opwaardering van duurzame activa worden de jaarlijkse afschrijvingen in 
overeenstemming gebracht met de hogere boekwaarde van duurzame produktiemiddelen. 
Dit heeft tot gevolg, dat er meer afschrijvingen van de inkomsten afgaan. Het berekende 
bedrijfs-resultaat en de berekende netto winst worden daardoor lager. 
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N.V. Nederlandse Onderdelen Industrie 
 

Balans 
per 31 december 2006 

(ná winstverdeling) 

(x 1000) 

I. Vóór herwaardering terrein   
 Geplaatst aandelen kapitaal, 

nominaal 
Agioreserve 
Ingehouden winst 

 
f      250
       100
       376

 

Terrein (aanschafprijs) 
 
Overige activa 

f        74
 
    1.293

Eigen Vermogen 
Vreemd Vermogen 

        726 
       641

 Totaal f    1.367 Totaal f   1.367

II. Nà opwaardering terrein tot f 200 zonder treffen van een belastingvoorziening  
  

f      250 
       100 
       126 
       376 

 

Terrein (geherwaardeerd) 
f 74 + f 126 = 
Overige activa 

 
f       200 
     1.293 

Geplaatst aandelen 
kapitaal, nominaal 
Agioreserve 
Herwaarderingsreserve 
Ingehouden winst 
Eigen Vermogen 
Vreemd Vermogen 

       852 
       641 

 Totaal f    1.493 Totaal f   1.493 

III. Nà opwaardering terrein tot f 200 met treffen van een belastingvoorziening  
 Geplaatst aandelen kapitaal, 

nominaal 
Agioreserve 
Ingehouden winst 
Herwaarderingsreserve 

 
f      250
       100
       376
         66

 Eigen Vermogen 
Voorziening latente belastingen 
(toevoeging) 
Overig vreemd vermogen 

f      792
 
         60
       641

 

Terrein f 74 + f 12 = 
 
Overige activa 

f       200 
 
     1.293 

Vreemd Vermogen        701

 Totaal f    1.493 Totaal f   1.493
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HERWAARDERING 
 
1. De balanswaarde van activa is in beginsel: het voor nun aanschaf uitgegeven bedrag, 

waar nodig verminderd met afschrijvingen op die aanschafsom. 
2. Indian de actuele waarde van activa aanzienlijk hoger is dan die 'historische 

boekwaarde', mág een Nederlandse onderneming de boekwaarde in de jaarrekening 
verhogen. 

3. Blad152 betreft een voorbeeld, waarin de verkoopwaarde van een destijds van f 74.000 
aangeschaft terrein intussen aanzienlijk gestegen is, en nu veilig op f 200.000 is 
getaxeerd. 

4. Daar is wegens herwaardering een wijziging in de balans aangebracht. Onder het hoofd 
'terrei- nen' wordt de boekwaarde van activa met f 126.000 verhoogd. Tegelijk wordt de 
boekwaarde van het eigen vermogen verhoogd met f 126.000 'herwaarderingsreserve'. 

5. Herwaarderingsreserve is niet: 
— gestort eigen vermogen; 
— ingehouden winst (er zijn geen inkomsten ontstaan door herwwardering), maar: 

aanwas eigen vermogen met niet-realiseerde winst. 
6. Indien de onderneming het terrein nu of later voor f 200.000 verkoopt, zal de fiscus over 

een gerealiseerde belastbare winst boven de oorspronkelijke verwervingsprijs van f 
74.000 ven-nootschapsbelasting heffen. Uiteindelijk zal de fiscus een deel van de nu 
geconstateerde waar-destijging opslokken. 

7. Daarom is het juister een portie van de herwaarderingswinst opzij te zetten voor een 
voorziening voor latente belastingen. 
In het onderste voorbeeld is 48% van de f 126.000 herwaarderingswinst daarvoor 
bestemd. 
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N.V. Apparatenfabriek 
 
 
Debet 

Balans 
per 31 december 2006 

(x 1000) 

  Vóór 
her- 
waardering 

20% 
op- 
waardering 

Ná 
her- 
waardering 

Machines 
aanschafprijs 
afschrijving t/m 2006 

  
f  1.250 

750 

 
+  250
+  150

  
= 
= 

  
1.500 

900 

boekwaarde 
 
Overige activa 

 f     500 
 

700 

 +  100

   — 

 = 
 
= 

 600 
 

700 

Totaal  f  1.200  +  100  =  1.300 
 
 
Credit    
  Vóór 

her- 
waardering 

20% 
op- 
waardering 

Ná 
her- 
waardering 

Eigen vermogen 
(+ f 52 is reserve herwaardering) 
Vreemd vermogen 
(+ f 48 is voorziening latente belastingen)

 f     525 
 

675 

+   52 
 

+   48 

 = 
 
= 

 577 
 

723 

  f  1.200 +  100  =  1.300 
 

Winst- en verliesrekening over 2006 (x 1000) 
  Vóór her- 

waardering 
20% op- 
waardering 

Ná her- 
waardering 

Omzet 
Kosten omzet exl. afschrijving 

 f 1.800 
1.540 

  = 
= 

f 1.800 
1.540 

 

Bedrijfsoverschot 
Afschrijving 10% op aanschafprijs 
machines 

 f 260 
 

125 

  
 

+  25

  
 
= 

f 260 
 

150 

 

Rente op schulden  f 135 
35 

   f 110 
35 

 

Winst voor aftrek belastingen 
48% voorziening belastingen 

 f 100 
48 

 
– 12

  
= 

f 75 
36 

 

Netto winst  f 52  (– 13)   f 39  
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HERWAARDERING MACHINES 
 
1. Een opwaardering van machines met 20% is hiernaast getoond met een eenvoudig 

getallen-voorbeeld. 
2. De herwaardering levert een balansherziening op, en die geschiedt buiten de winst- en 

verliesrekening om. 
De historische aanschafprijzen der machines en de reeds gedane afschrijvingen worden 
met het 
opwaarderingspercentage van 20% verhoogd. 
De boekwaarde der machines neemt daardoor ook met 20% toe. 
De ontstane herwaarderingswinst van f 100.000 wordt verdeeld over f 52.000 
herwaarderings-reserve (eigen vermogen) en f 48.000 voorziening latente belastingen 
(vreemd vermogen). 

3. Tengevolge van die herwaardering komen op de winst- en verliesrekening 20% hogere 
afschrijvingslasten te drukken. 
De aldus berekende winst voor aftrek van belastingen 2006 wordt f 25.000 minder. 

4. Van de na, herwaardering berekende lagere winst wordt voor voorziening belastingen 
het normale belastingpercentage afgetrokken. 
Daardoor is na herwaardering ten laste van de jaarwinst slechts f 36.000 voor 
belastingen afgetrokken, terwijl voor herwaardering f 48.000 werd afgetrokken. 

5. De werkelijke belastingaanslag over de winst van 2006 zal echter toch omstreeks f 
48.000 blijven, want de fiscus berekent de belastbare winst op basis van historische 
kosten (althans op basis van fiscale regels voor winstbepaling), ongeacht of de 
onderneming in haar eigen jaarrekening de vrijheid neemt om herwaardering toe te 
passen. 

6. Voor haar werkelijke belastinglast over de winst van 2006 heeft de onderneming de bij 
herwaardering gevormde voorziening voor latente belastingen nodig. 
Voor die werkelijke belastinglast van omstreeks f 48.000 heeft zij beschikbaar de f 
36.000 voorziening belastingen die ten laste van de winst- en verliesrekening 2006 
gevormd is, en zal zij voor f 12.000 op de voorziening latente belastingen moeten 
interen. 

 
VERVANGINGSWAARDE 
 
1. Vervangingswaarde-systemen komen neer op jaarlijkse kleinere herwaarderingen in de 

jaarrekeningen. 
De meeste ondernemingen die vervangingswaarde in hun jaarrekeningen toepassen 
beperken dat tot duurzame produktiemiddelen; enkele passen dat bovendien toe op 
voorraden. 

2. Bij elke herwaardering, ook bij vervangingswaarde, mag de boekwaarde van activa niet 
hoger worden dan de gebruikswaarde van vaste activa en de opbrengstwaarde van 
vlottende activa. 

3. Bij elke herwaardering, ook bij vervangingswaarde, kan het herwaarderingsbeginsel 
onder omstandigheden tot afwaardering in de balans leiden. 
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6. BONUS-AANDELEN 
 
Bonus-aandelen zijn nieuwe aandelen, die 'gratis' aan alle bestaande aandeelhouders 
worden uitgereikt. 
Dat moet wel gratis, want zij worden er niet rijker van. 
 
Vóór uitreiking bonusaandelen 
Aandeelhouder A bezit 1 aandeel met nominate waarde f 10 in het volgende eigen 
vermogen van een onderneming: 
Geplaatst aandelenkapitaal nominaal f 250 
Reserves en onverdeelde winst    511 
 
Eigen vermogen onderneming   f 761 
A is dus voor 1/25 deel aandeelhouder in de onderneming met f 761 eigen vermogen. 
 
Nà uitreiking van 100% aandelenbonus 
De onderneming besluit aan alle aandeelhouders bonus-aandelen uit te reiken tot 100% van 
hun bestaande nominate aandelenbezit. 
Aandeelhouder A bezit daarna 2 aandelen met nominale waarde f 10, in totaal voor f 20 
nominate waarde. 
Het eigen vermogen van de onderneming blijft f 761, maar de verhoging van het nominale 
aandelen-kapitaal wordt van de reserves afgeboekt. 
De samenstelling wordt dan: 
Geplaatst aandelenkapitaal nominal  f 500 
Reserves en onverdeelde winst    161 
 
  f 761 
A is dan nog ongewijzigd voor 1/25 aandeelhouder in de onderneming met hetzelfde eigen 
vermogen. 
 
 
7. STOCKDIVIDEND 
 
Bij stockdividend ontvangt de aandeelhouder in plaats van een dividenduitbetaling een 
bonus-aan-deeltje. 5% stockdividend betekent dat tegen inlevering van dividendbewijzen 
van 20 aandelen 1 bonus-aandeel wordt uitgereikt. 
Als aandeelhouders een keuze-dividend wordt aangeboden van bijvoorbeeld f 5 geld of f 
2,50 nominaal in aandelen, is die verhouding meestal zo afgestemd op de beurskoers der 
aandelen, dat de meeste, zo niet alle aandeelhouders, voor het stockdividend zullen kiezen. 
Het bij de winstverdeling voor dividenduitkering bestemde bedrag wordt voor wat betreft die 
aandeelhouders niet uitbetaald, maar naar het eigen vermogen teruggeboekt en gerekend 
als storting op de nieuwe aandelen. 
 
 
8. MARKTWAARDE VAN AANDELEN 
 
De marktwaarde van aandelen is de beursprijs, beurskoers genoemd. Of als de aandelen 
niet ter beurze verhandeld en genoteerd worden, de vermoedelijke verkoopwaarde. Die 
marktwaarde wordt voornamelijk bepaald door de waarde als inkomstenbron voor de koper, 
en berust in hoofdzaak op de verwachte winsten per aandeel (dat is totale netto winst 
gedeeld door het aantal uitstaande aandelen). Het aanwezige eigen vermogen per aandeel 
(eigen vermogen gedeeld door het aantal uitstaande aandelen) wordt wel instrinsieke 
waarde genoemd, maardaaraan hechten beleggers veel minder belang. 
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Quiz 
 
 
Test van de kennis met het programma opgedaan 
 
Kies zo mogelijk het juiste antwoord. 
 
Begrote tijd: 30 minuten 
 
1. Een momentopname van de vermogenstoestand van een onderneming op een bepaalde dag 

is: 
a. een resultatenrekening 
b. een staat van ingehouden winsten 
c. een balans 
d. een winst- en verliesrekening 

 
2. Een nauwkeurig rapport van de stroom van verkopen, kosten en netto winst over een reken-

periode draagt de naam: 
a. een verkooprapport 
b. een balans 
c. een winst- en verliesrekening 
d. een ontvangsten- en uitgavenrekening 

 
3. De bezittingen in een balans zijn gelijk aan: 

a. verplichtingen 
b. eigen vermogen 
c. vlottende activa 
d. aanspraken van schuldeisers en eigenaren 

 
4. De aanspraken van de (gezamenlijke) eigenaren op de onderneming staan in haar boeken 

genoemd als: 
a. verplichtingen 
b. kapitaal 
c. eigen vermogen 
d. reserves 

 
5. Zaken van waarde welke een onderneming bezit heten haar: 

a. eigen vermogen 
b. activa 
c. vaste activa 
d. verplichtingen 

 
6. Activa min verplichtingen is gelijk aan: 

a. aandelen kapitaal 
b. reserves en onverdeelde winsten 
c. eigen vermogen 
d. reserves 

 
7. Degenen die een schuld aan de onderneming hebben, worden op haar balans vermeld onder 

het hoofd: 
a. crediteuren 
b. omzet 
c. passiva 
d. debiteuren 
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8. Terreinen, gebouwen, installaties enz., in eigendom bij een fabricageonderneming, zijn in de 
regel: 
a. vlottende activa 
b. aandelenkapitaal 
c. vaste activa 
d. overige kosten 

 
9. Verplichtingen waarvoor bijzondere zekerheden zijn gegeven, zijn: 

a. concurrente crediteuren 
b. aanspraken op het eigen vermogen 
c. schulden, waarbij de schuldeiser een bijzondere aanspraak heeft op een bepaald actief 
d. schulden, welke de onderneming uitdrukkelijk erkend heeft. 

 
10. Het eigen vermogen van een naamloze vennootschap bestaat uit: 

a. aandelenkapitaal, reserves en onverdeelde winsten 
b. alleen aandelenkapitaal 
c. activa der onderneming 
d. dividendreserves en aandelenkapitaal 

 
11. Rendement op eigen vermogen wordt gewoonlijk berekend als: 

a. netto winst over de activa 
b. netto winst over de brutowinst 
c. activa over eigen vermogen 
d. netto winst over eigen vermogen 

 
12. Indien een onderneming het volgende heeft: kas f 2.000, handelscrediteuren f 100, een 

hypothecaire schuld van f 5.000 en terrein f 10.000, is het eigen vermogen: 
a. niet te berekenen 
b. f 10.000 
c. f 5.100 
d. f 6.900 

 
13. Een balans is een vermogensopstelling van: 

a. de onderneming en haar bestuur 
b. de onderneming en haar eigenaren 
c. de aandeelhouders 
d. de onderneming als afzonderlijke financiële eenheid 

14. Eigen vermogen is gelijk aan: 
a. activa plus verplichtingen 
b. totale activa 
c. wat de onderneming bij verkoop zou opbrengen 
d. activa min verplichtingen 

15. Een inkooptransactie is gerealiseerd en wordt erkend in de periode waarin: 
a. de goederen ontvangen worden 
b. het inkoopcontract gesloten wordt 
c. de goederen worden gebruikt of verkocht 
d. de goederen worden betaald 

16. Elke transactie beïnvloedt op zijn minst ––– posten in een balans: 
a. een 
b. twee 
c. drie 
d. geen 

17. Een goederenverkooptransactie wordt gewoonlijk erkend als de goederen zijn: 
a. geproduceerd 
b. ontvangen door de afnemer 
c. afgezonden naar de afnemer 
d. betaald inkas 
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18. Vlottende activa worden gewoonlijk in kas omgezet of verbruikt binnen: 
a. zes weken 
b. een jaar 
c. twee jaren 
d. een andere tijdsduur 

 
19. Duurzame produktiemiddelen aangeschaft voor gebruik in het bedrijf zijn: 

a. goodwill 
b. vermogen 
c. vaste activa 
d. vlottende activa 

 
20. Goodwill wordt gewoonlijk in de balans gerubriceerd als: 

a. een vlottend actief 
b. vermogen 
c. kosten 
d. een immaterieel actief 

 
21. Aandelen in andere ondernemingen kunnen in de balans gerubriceerd zijn als: 

a. een vast actief (alleen) 
b. een vlottend actief (alleen) 
c. een vlottend actief of een deelneming 
d. een deel van het eigen vermogen 

 
22. Vaste activa worden in de balans gewoonlijk gewaardeerd op: 

a. de laagste van kosten en marktwaarde 
b. marktwaarde op balansdatum 
c. kosten of hogere marktwaarde 
d. kosten min afschrijving 

 
23. Voorraden worden gewaardeerd op: 

a. aanschafprijs of hogere marktwaarde 
b. verkoopprijs aan afnemers 
c. inkoopprijzen op het moment van verkoop 
d. de laagste van kosten en marktwaarde 

24. Goodwill wordt in de balans gewoonlijk gewaardeerd op: 
a. de daarvoor betaalde prijs min daarop afgeschreven bedragen 
b. marktwaarde op balansdatum 
c. een toenemend bedrag, als de onderneming winstgevend is 
d. geen enkele waarde 

25. Een voorraad die f 300 heeft gekost en een marktwaarde heeft van f 400, wordt in de balans 
gewaardeerd op: 
a. f 400 
b. f 350 
c. een ander bedrag 
d. f 200 

26. Een voorraad die f 300 heeft gekost en een marktwaarde heeft van f 200, wordt in de balans 
gewaardeerd op: 
a. f 200 
b. f 250 
c. f 300 
d . een ander bedrag 

27. Een vast actief is: 
a. een actief dat onroerend is 
b. elk actief van fysieke aard 
c. elk duurzaam goed 
d. een duurzaam produktiemiddel voor langdurig gebruik in de onderneming 
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28. De balanswaarde van vlottende activa is: 
a. verkrijgingskosten, maar niet meer dan opbrengstwaarde 
b. daaraan bestede kosten 
c. opbrengstwaarde 
d. kostprijs plus redelijke winstopslag 

 
29. Handelscrediteuren zijn: 

a. aan aandeelhouders als dividend verschuldigde bedragen 
b. bedragen verschuldigd aan debiteuren 
c. bedragen verschuldigd aan leveranciers e.d. 
d. verplichtingen op lange termijn 

 
30. Het verschil tussen vlottende activa en vlottende schulden is: 

a. eigen vermogen 
b. intrinsieke waarde 
c. netto actief 
d. (netto) werkkapitaal 

 
31. Houders van obligaties of schuldbekentenissen voor leningen hebben altijd recht op: 

a. een aandeel in de winst 
b. een vaste rente 
c. de eerste aanspraak op alle activa 
d. niets meer dan handelscrediteuren 

 
32. Als de onderneming f 3.000 aan haar handelscrediteuren betaalt, is het effect op de balans: 

a. kas plus f 3.000, eigen vermogen plus f 3.000 
b. kas min f 3.000, eigen vermogen plus f 3.000 
c. kas min f 3.000, handelscrediteuren min f 3.000 
d. kas min f 3.000, handelscrediteuren plus f 3.000 

 
33. De rekenperiode of verslagperiode is: 

a. datum van de balans 
b. tijdvak sedert de oprichting van de onderneming 
c. periode van de winst- en verliesrekening 
d. de tijd die het opmaken van de rekening heeft genomen 

 
34. Winsten versterken al tijd: 

a. de kas 
b. het aandelenkapitaal 
c. het eigen vermogen 
d. debiteuren 

35. Het overzicht, waarin de transacties zijn samengevat, die bij elkaar over een rekenperiode 
winst of verlies hebben opgeleverd, heet: 
a. balans 
b. winst- en verliesrekening 
c. eigen vermogen 
d. vermogensopstelling 

36. Een resultatenrekening of winst- en verliesrekening wordt gemaakt voor: 
a. een bepaalde dag 
b. een korte periode 
c. een rekenperiode zoals een kwartaal of een jaar 
d. het tonen van de bezittingen en schulden 

 
37. Een winst op de verkoop van goederen wordt erkend, wanneer zij: 

a. in kas gerealiseerd is 
b. bekend is erin te zitten 
c. bijna definitief is 
d. in geld of in vorderingen gerealiseerd is 
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38. Een verlies wordt erkend 
a. wanneer dat in geld moet worden betaald 
b. zodra het bekend is 
c. wanneer net door een winst gecompenseerd wordt 
d. alleen indien er genoeg geld beschikbaar is 

 
39. Een transactie waarbij op dat ogenblijk geen geld wordt overgedragen is: 

a. nog geen boekingspost 
b. een post die een vordering of een verplichting meebrengt 
c. een debiteurentransactie 
d. iets anders 

 
40. De rendabiliteit van het bedrijf is in % per jaar: 

a. bedrijfsresultaat over vreemd vermogen 
b. netto winst over totale activa 
c. bedrijfsresultaat over totale activa 
d. netto winst over eigen vermogen 

 
41. Een bedrijf heeft f 80 totale activa, maakt daarmee f 120 jaaromzet met een bedrijfsresultaat 

van f 16. De bedrijfsrendabiliteit is samengesteld uit: 
a. omloopsnelheid totale activa 2 x bedrijfswinstmarge over de omzet 7,5% = 15% per jaar 
b. omloopsnelheid 7,5 x bedrijfswinstmarge 12% = 90% per jaar 
c. omloopsnelheid 1,5 x bedrijfswinstmarge 13,3% = 20% per jaar 
d. omloopsnelheid 0,2 x bedrijfswinstmarge 150% = 30% per jaar 

 
42. Welke van volgende antwoorden is fout? Netto werkkapitaal is: 

a. surplus van lang vermogen boven langdurige vastleggingen 
b. surplus van vlottende activa boven vlottende passiva 
c. vlottende activa 
d. lang vermogen dat in vlottende activa belichaamd is 

 
43. In de winst- en verliesrekening over een periode worden inkomsten en kosten ‘tegenover elkaar 

gesteld’. Dat betekent 
a. tegenover de inkomsten worden de kosten gesteld die voor die inkomsten zijn gemaakt 
b. inkomsten worden alleen opgenomen voor zover zij de kosten van de periode dekken 
c. activa is gelijk aan aanspraken op de onderneming 
d. iets anders 

 
44. Inkomsten uit de verkoop van goederen worden erkend wanneer: 

a. een order binnenkomt 
b. de goederen naar de koper worden afgezonden 
c. de goederen door de koper worden ontvangen 
d. de afnemer betaalt 

 
45. Een produktiebedrijf erkent de winst wanneer de goederen zijn: 

a. gefabriceerd 
b. door de klant zijn besteld 
c. naar de afnemer zijn afgezonden 
d. door de afnemer zijn ontvangen 

 
46. Omzet min kosten van verkochte goederen is gelijk aan: 

a. netto winst 
b. goederenwinst 
c. werkkapitaal 
d. exploitatiewinst 
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47. Netto omzet of netto verkoopinkomsten bestaat uit: 
a. omzetbelasting en kortingen 
b. bruto omzet (exclusief omzetbelasting) min retouren, claims, verkoopkortingen en 

betalingskortingen 
c. bruto omzet zonder omzetbelasting 
d. iets anders 

 
48. Het bruto winstpercentage wordt berekend als: 

a; omzet over bruto winst 
b. bruto winst over netto winst 
c. bruto winst over netto omzet 
d. iets anders 

 
49. De Staat van Herkomst en Besteding van Middelen geeft een overzicht van de mutaties, welke 

in de periode plaats vonden in: 
a. het netto werkkapitaal 
b. het eigen vermogen 
c. het totale vermogen 
d. het netto werkkapitaal en in de vlottende activa en passiva 

 
50. De kosten van verkochte goederen zijn gelijk aan: 

a. beginvoorraad min aankopen plus eindvoorraad 
b. beginvoorraad plus aankopen min eindvoorraad 
c. aankopen plus betaalde kosten 
d. wat anders 

 
51. Bij een beginvoorraad van f 15, aankopen van f 5, een eindvoorraad van f 8 en f 1 huur voor 

een pakhuis bedragen ‘kosten van verkochte goederen’: 
a. f 5 
b. f 20 
c. f 12 
d. f 21 

 
52. Goederenwinst/bruto winst min overige exploitatiekosten is gelijk aan: 

a. netto winst 
b. omzet 
c. buitengewone baten en lasten 
d. exploitatiewinst of bedrijfsresultaat 

 
53. Winst op verkoop van duurzame produktiemiddelen is: 

a. buitengewone bate 
b. exploitatiewinst 
c. bruto winst 
d. iets anders 

 
54. Exploitatiewinst min buitengewone lasten en rentelasten plus buitengewone inkomsten en 

rentebaten en baten uit deelnemingen is: 
a. netto inkomen 
b. bruto winst 
c. winst voor belastingen 
d. winst na belastingen 

 
55. Het netto winstpercentage over de omzet wordt gewoonlijk berekend als: 

a. exploitatiewinst over netto omzet 
b. netto winst over bruto omzet 
c. bruto winst over netto omzet 
d. iets anders 
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56. Dividenduitkering aan aandeelhouders is altijd: 
a. vermindering van verplichtingen 
b. vermeerdering van verplichtingen 
c. vermindering van eigen vermogen 
d. wat anders 

 
57. Activa worden in de balans opgevoerd voor: 

a. verkoopprijs in de normale gang van zaken 
b. marktwaarde min afschrijving 
c. kosten of marktwaarde, c.q. kosten min afschrijving 
d. wat zij bij liquidatie zouden opbrengen 

 
58. Een voorraad aangeschaft tegen f 5 teneinde die aan een bepaalde klant voor f 10 te verkopen, 

komt op de balans voor: 
a. f 10 
b. f 7,50 
c. f 5 
d. een ander bedrag 

 
59. In de voorraadwaardering op de laagste van kosten of marktwaarde betekent ‘marktwaarde’: 

a. de haalbare opbrengstwaarde 
b. de vervangingsprijs 
c. een of andere waarde beneden oorspronkelijke kosten 
d. opbrengstwaarde of vervangingswaarde, afhankelijk van het soort voorraden 

 
60. De balans van een onderneming toont: 

a. wat zij bij liquidatie zou opbrengen 
b. wat zij kost 
c. haar activa en de daartegenoverstaande aanspraken 
d. de marktwaarde van de activa 

 
61. Een schrijf machine is een vast actief voor: 

a. een schrijfmachinefabrikant 
b. een schrijfmachinegrossier 
c. een schrijfmachinedetaillist 
d. de meeste ondernemingen 

 
62. Een vast actief werd voor f 500 gekocht. Voor transport naar de fabriek werd f 100 betaald en 

verder werd nog f 50 betaald om de machine te installeren en bedrijfsklaar te maken. Een 
maand later werd f 60 uitgegeven om haar te repareren. De machine zal in de balans worden 
opgenomen voor: 
a. f 500 
b. f 600 
c. f 650 
d. f 710 

 
63. Een aanmerkelijk belang in het kapitaal van een andere onderneming is: 

a. een vast actief 
b. een deelneming 
c. een vlottend actief 
d. een immaterieel actief 

 
64. Het doel van afschrijving is: 

a. de boekwaarde van vaste activa elk jaar tot nun marktwaarde te verlagen 
b. vaste activa zo snel mogelijk tot nihil terug te brengen 
c. de aanschafkosten van vaste activa over hun gebruiksduur als kosten te verdelen 
d. belastingen besparen 
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65. De netto boekwaarde van de vaste activa in de balans stelt voor: 
a. nun aanschafprijs 
b. hun huidige marktwaarde 
c. het deel van hun kosten, dat nog niet als afschrijving ten laste van de exploitatie is 

gebracht 
d. een zo goed mogelijke benadering van wat zij bij liquidatie zouden opbrengen 

 
66. De methode van gelijkmatige afschrijving is: 

a. dat elk jaar een gelijk bedrag van de aanschafprijs wordt afgeschreven 
b. dat een elk jaar toenemende jaarafschrijving wordt toegepast 
c. afschrijving met een gelijkblijvend percentage op de dalende netto boekwaarde 
d. de enig juiste 

 
67. Indien een vast actief f 100 heeft gekost, daarop f 58 afschrijvingen hebben plaatsgevonden en 

dan voor f 59 wordt verkocht, welke winst of verlies levert dat dan op? 
a. f 58 
b. f 59 
c. f 17 
d. iets anders 

 
68. Goodwill wordt gewoonlijk op de balans opgevoerd als 

a. de onderneming een goede naam heeft 
b. de goodwill gekocht is 
c. de goodwill elk jaar toeneemt en niet slijt 
d. het bestuur de goodwill wil bepalen om die op de balans op te voeren 

 
69. Research en ontwikkelingskosten ad f 5.000 werden gemaakt voor de ontwikkeling van een 

produkt dat in de komende vijf jaren verkocht zal worden. Die kosten: 
a. moeten ten laste van de winst van het jaar van uitgaaf worden gebracht 
b. kunnen beter als immateriële activa op de balans worden opgevoerd en volgend jaar 

geheel ten laste van de winst worden afgeschreven 
c. kunnen meteen ten laste van de winst worden gebracht als ‘overige kosten’, maar mogen 

ook in de balans worden geactiveerd en over de volgende vijf jaren worden afgeschreven, 
zodat zij in die jaren als kosten tegenover de baten komen te staan 

d. mogen onbeperkte tijd als immaterieel actief op de balans blijven staan 
 
70. De eigenaren van een naamloze vennootschap staan bekend als: 

a. firmanten 
b. obligatiehouders 
c. aandeelhouders 
d. preferente crediteuren 

 
71. Preferente aandelen geven de houder gewoonlijk recht op: 

a. vast jaarlijks dividend plus enige terugbetaling van hun kapitaal 
b. een dividend, variërend met de verdiende winst 
c. een vast dividend uit de winst, indien de onderneming besluit dividend uit te keren 
d. het overschot van de winst nadat de gewone aandeelhouders een dividend hebben 

ontvangen 
 
72. Het overschot van de uitgifteprijs van nieuwe aandelen boven hun nominale waarde is: 

a. winst voor dat jaar 
b. ingehouden winst 
c. agio, dat agioreserve ten goede komt 
d. geplaatst aandelenkapitaal 
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73. Gewone aandelen geven gewoonlijk recht op: 
a. de winst (nadat daaruit eventuele preferente dividenden zijn uitgekeerd) 
b. de winst in (a), maar alleen voor zover de onderneming tot dividenduitkering besluit 
c. een vast jaarlijks dividend 
d. geen dividenden totdat de onderneming wordt geliquideerd 

 
74. Een onderneming geeft f 100.000 8% obligaties uit, met gelijkmatige aflossing over 20 jaren. 

Hoeveel moet zij in het eerste jaar in totaal aan rente en aflossing betalen? 
a. f   8.000 
b. f 11.000 
c. f 13.000 
d. f 16.000 

 
75. De kringen, voor wie de jaarrekeningen van een naamloze vennootschap van belang kunnen 

zijn, blijven beperkt tot: 
a. het bestuur en de aandeelhouders 
b. het bestuur en de overheid 
c. de overheid, het bestuur, de aandeelhouders en de bankier van de onderneming 
d. nog meer partijen dan hierboven genoemd 

 
76. Een converteerbare obligatie is: 

a. een obligatie waarvan de houder te alien tijde terugbetaling van zijn geld mag verlangen 
b. een obligatie waarvan de houder een recht heeft die tegen een zeker aantal aandelen in te 

wisselen 
c. een obligatie in converteerbare valuta 
d. geen obligatie 

 
77. De voorziening voor latente belastingen in de balans is (voor): 

a. achterstallige belastingschulden 
b. geschatte nog verschuldigde belastingen over het afgelopen boekjaar 
c. mogelijke belastingen in de toekomst ten gevolge van reeds aanwezige maar tot nu toe 

fiscaal niet geheel belaste winsten (bijvoorbeeld omdat het wet boekwinsten waren, maar 
zij nog niet gerealiseerd zijn, of doordat er fiscaal sneller is afgeschreven dan in de 
jaarrekening en zo de belastingdruk naar later is opgeschoven) 

d. een spaarpotje voor belastingen op toekomstige winsten 
 
78. Het is onmogelijk op de balans een bedrag op te voeren voor: 

a. wat voor een goodwill werd betaald 
b. wat aan een research- en ontwikkelingsobject werd besteed 
c. een uit een rechtsgeding te verwachten verlies 
d. het moreel van het personeel 

 
79. De balans toont: 

a. duidelijk en ondubbelzinnig wat een onderneming werkelijk waard is 
b. wat de onderneming bij liquidatie zou opbrengen 
c. wat de onderneming zou opbrengen als zij in haar geheel zou worden verkocht 
d. de activa van de onderneming en de daartegenoverstaande aanspraken 

 
80. Alle boekhoudkundige rapporten berusten op: 

a. wetenschappelijke beginselen 
b. onfeilbare regels van accountancy 
c. ethische zakelijke gebruiken 
d. boekhoudkundige beginselen en usances en het oordeel van de accountant 
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Antwoorden op de quiz 
 
 
 
 
 
 
 
1. c 21. c 41. c 61. d 
2. c 22. d 42. c 62. c 
3. d 23. d 43. a 63. b 
4. c 24. a 44. b 64. c 
5. b 25. c 45. c 65. c 
6. c 26. a 46. b 66. a 
7. d 27. d 47. b 67. c 
8. c 28. a 48. c 68. b
9. c 29. c 49. d 69. c 
10. a 30. d 50. b 70. c 
11. d 31. b 51. c 71. c 
12. d 32. c 52. d 72. c 
13. d 33. c 53. a 73. b 
14. d 34. c 54. c 74. c 
15. a 35. b 55. b 75. d
16. b 36. c 56. c 76. b 
17. c 37. d 57. c 77. c 
18. b 38. b 58. c 78. d
19. c 39. b 59. d 79. d 
20. d 40. c 60. c 80. d 
 
Beoordeling:  75 – 80 Uitmuntend 

60-74 Voldoende 
minder dan 60 Onvoldoende: 
doe het programma later nog eens opnieuw 
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Verklarende woordenlijst 
 
 
 
Aandeel. Aandeel in het eigen vermogen van 

een vennootschap. 
Aandeel – gewoon geeft aanspraak op 

evenredig aandeel in alle winst, voor zover 
uitgekeerd. 

Aandeel – preferent geeft bij voorrang boven 
gewone aandeelhouders aanspraak op 
dividenden, indien er winst wordt uitgekeerd. 

Aandeel – prioriteits- heeft bijzondere rechten 
in bepaalde beslissingen, bijv. 
bestuursbenoemingen of statutenwijziging. 

Aandeel – oprichters- geeft aanspraak op 
hogere dividenden dan op gewone aandelen, 
als de zaken zeer winstgevend mochten 
worden. 

Aandeel derden in geconsolideerde 
deelnemingen. In een geconsolideerde 
balans zijn de activa en verplichtingen van 
deelnemingen voor 100% opgenomen. 
Indien er in die deelneming anderen als 
minderheidsaandeelhouders zijn, wordt hun 
portie in het eigen vermogen van de 
deelneming in de geconsolideerde balans 
gepassiveerd als aandeel derden. Idem dito 
bij geconsolideerde resultatenrekeningen. 

Aandeel – uitgifteprijs of emissiekoers. 
Bedrag dat de koper van een nieuw aandeel 
in de kas als eigen vermogen moet storten. 

Aandelenkapitaal – statutair. Bedrag van het 
aandelenkapitaal, dat de vennootschap 
binnen haar statuten mag plaatsen. 

Aandelenkapitaal – geplaatst. Bedrag van de 
inderdaad geplaatste aandelen. 

Aanschafkosten. Bedrag waarvoor een actief 
verkregen is. 

Aanspraken. Aanspraken tegenover het bezit 
van de onderneming. Van aandeelhouders 
(eigen vermogen) en van schuldeisers 
(vreemd vermogen). Totale aanspraken zijn 
gelijk aan totale bezittingen. 

Acid Test. Quick Ratio. Zie: 
Liquiditeitsverhouding 1e orde. 

Accountancy. Het maken van financiële 
overzichten uit boekhoudingsgegevens. 
Berust op accountancy-begrippen. 

Accountancy-begrippen. Grotendeels 
pragmatische begrippen en beginselen: 
getrouw en stelselmatig, rekenen in 
geldsommen, beste-de kosten, 
conservatisme, vergelijkbaarheid, entiteit, 
lopend bedrijf, erkenning van winst, oplopen 
van vorderingen en verplichtingen enz. 
Rekbaar naar gelang van wat wezenlijk 
belang is. 

Accountancy (beperkingen). Financële 
rapporten geven een beperkt beeld van een 
onderneming, omdat: 
– sommige belangrijke feiten niet in geld 

uitgedrukt kunnen worden, 
– afgrenzing van rekenperioden onzeker heid 

veroorzaakt door onvoltooide transacties, 
– financiële rapporten op bepaalde begrippen 

berusten, 
– zij van oordeel van de accountant afhangen. 

Accountant. Vakman in accountancy. 
Boekhouder kan dat zijn. Controlerend 
accountants zijn verder in accountancy 
opgeleid. 

Achtergestelde leningen. Leningen waarvan de 
rechten op aflossing, soms ook op rente, zijn 
achtergesteld bij rechten van andere 
schuldeisers. Komt o.m. voor bij (a) leningen 
van aandeelhouders, (b) converteerbare 
obligaties, (c) ondersteuningsleningen van of 
namens de overheid om ondernemingen met 
financiële moeilijkheden te helpen. 

Activa. Alle bezittingen van een onderneming die 
tegen meetbare kosten verkregen zijn. Vaste 
activa en vlottende activa. 

Actuele waarde. Van vlottende activa: 
marktwaarde; van waste activa de 
vervangingswaarde, tenzij de marktwaarde 
meer bedraagt. 

Afschrijving (gebouwen en machines etc.). 
Verdeling van de aanschaffingskosten over de 
gebruiksjaren, als bedrijfskosten van die ja-
ren. Maatstaf voor de kosten van het gebruik 
van duurzame produktiemiddelen. Terrein 
wordt niet afgeschreven. 

Afschrijving (in de balans). Tot nu toe reeds 
verrichte afschrijvingen op de 
aanschafwaarde. 

Afschrijving (in winst-en verliesrekening). De 
afschrijving op de aanschafprijs, welke voor 
deze periode als kosten ten laste van de 
resultaten wordt gebracht. 

Afschrijving op voorraden. Waardeverliezen op 
voorraden. 

Afschrijving op vervangingswaarde. Terwijl de 
activa in hun balans op aanschafwaarde 
staan, brengen sommige ondernemingen 
afschrijvingen op een hogere 
vervangingswaar-de ten laste van hun 
resultatenrekening. Dat laatste 
afschrijvingsbedrag levert dan voor de balans 
een afschrijving op aanschafwaarde op, plus 
een toevoeging van het surplus daarboven 
aan de vervangingsreserve 
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Afschrijvingssystemen. Onder meer gelijkblij-
vende afschrijving op de aanschafwaarde, en 
gelijkblijvend percentage over de dalende 
boekwaarde. 

Agio. Opgeld. Met bedrag dat aandeelhouders bij 
het nemen van aandelen boven de nominale 
waarde in de vennootschap storten. 

Agio-bonus. Aandeien om niet aan 
aandeelhouders uitgedeeld, als agioreserve 
overgeboekt wordt naar geplaatste 
aandelenkapitaal. 

Agioreserve. Eigen vermogen door 
aandeelhouders gestort boven de nominale 
waarde van het aandelenkapitaal. 

Agio-stockdividend. Uitdeling van kleine 
agiobonussen in plaats van uitbetaling van een 
jaardividend. 

Algemeen beheerkosten. Kosten van beheer 
directie, administratie etc. maar niet: research-, 
produktie-, verkoop- en distributiekosten. 

Algemene kosten Algemene kosten boven de 
kosten van algemeen beheer. Bijv. 
emissiekosten, reorganisatiekosten. Kan echter 
ook de algemeen beheerkosten omvatten. 

Amortbatie. Aflossing van leningen. Ook 
afschrijving van vroegere uitgaven voor 
immateriële activa ten laste van de 
resultatenrekening. 

Assurantie eigen risico. Ten laste van de 
resultatenrekening wordt een assurantiepremie 
eigen risico gebracht voor risico’s welke men 
onverzekerd laat. Deze komt ten goede aan een 
Voorziening Assurantie Eigen risico, en schades 
komen ten laste van die Voorziening. 

Balans. Financieel rapport op basis van 
accountancy. Opstelling van de activa en hoe zij 
gefinancierd zijn met eigen vermogen en 
verplichtingen. Geeft niet de marktwaarde van 
de onderneming aan. 

Balans – commerciëls. Balans volgens de 
boekhouding van de onderneming, met alle 
posten tot in details. 

Balans – externe Zie publikatiebalans. 
Verantwoording aan buitenwereld en moet 
enigszins conservatief zijn om te voorkomen dat 
er bij buitenstaander een te rozig beeld van de 
zaak zou worden gewekt. Samenvatting van de 
commerciële balans naar de voor publicatie 
geldende voorschriften en gebruiken. 

Balans – fiscale. Balans met waarderingen naar 
fiscale regelen, bestemd voor bepaling van de 
fiscale winsten. 

Balans – historische. Balans op basis van 
historische kosten, volgens traditionele 
boekhoudregels. In tegenstelling tot balansen 
op basis van herwaardering. 

Balans – interne. Balans met waarderingen, zoals 
het management die het doelmatigst acht om 
daarop het bedrijfsbeleid te baseren. Mag 
anders zijn dan commerciële balans. 

Balans – publikatie-. Externe balans. Deze is voor 
de verantwoording aan de buitenwereld en moet 
enigszins conservatief zijn om te voorkomen dat 
bij buitenstaanders een te 

rooskleurig beeld van de vermogenstoestand wordt 
gewekt. 

Balanswaarde. Boekwaarden voortgekomen uit de 
historie van de onderneming. Zie boekwaarde. 

Bank in r/c. Rekening-courant met de bank. Indien 
als actief: banktegoed. Indien als passief: 
opeisbare bankschuld. 

Basisrendabiliteit. Bedrijfsrendabiliteit. 
Bedrijfsresultaat. totale activa. 
Bedrijfsrekening of exploitatierekening. Omzet 

min kosten goederen en overige 
exploitatiekosten, resteert bedrijfswinst. 

Bedrijfsrendabiliteit. Rendabiliteit der activa: 

activetotale

sultaatbedrijfsre
bedrijtsresultaat/totale activa 

Bedrijfsresultaat. Bedrijfswinst, exploitatiewinst. 
Bedrijfswinst. Zie bedrijfsrekening. Komt voort uit 

de omzet met de activa. Feitelijk behoren de 
rentelasten nog niet te zijn afgetrokken, 
aangezien die niet van de activa afhangen, 
maar van de passiva (wijze van financiering). 

Beginvoorraad. Voorraad op de beginbalans van 
een rekenperiode. 

Belastingen in het bijzonder de belastingen op de 
winst. Belastingen verschuldigd over de winst 
van dit jaar komen ten laste van de winst van dit 
jaar. Voor zover zij niet reeds is betaald, vormt 
zij een vlottende schuld op de balans aan het 
eind van dit jaar. Zie ook: Voorzieningen. 

Belegde middelen. Activa buiten bedrijf voor 
belegging van overtollige middelen. Bijv. 
effecten, termijndeposito’s bij banker. 

Belegde reserve. Onjuiste benaming. Is ten rechte 
‘belegde middelen’ (activa) die aangehouden 
worden tegenover een reserve (een passief op 
de balans). 

Betalingskorting. Korting toegestaan of genoten 
voor snelle betaling van op krediet geleverde 
goederen. 

Bezittingen. Alles wat de onderneming bezit; de 
activa. 

Boekhouden – dubbel. Het boeken van 
transacties in de boeken der onderneming. Elke 
transactie heeft een tweezijdig karakter, en 
moet dus op twee rekeningen worden geboekt. 
Boekhouding wordt gevoerd met een 
doorlopende balans. 

Boekhoudtaal. Financiële taal, waarin de gebruikte 
woorden een of meer specifieke betekenissen 
hebben. Betekenis hangt soms van het verband 
af (termen als kosten en winst bijv.). 

Boekjaar. Rekenperiode van 12 maanden. Meestal 
kalenderjaar. Bij bedrijven met een 
seizoenkarakter over een periode, die eindigt 
als de voorraden gewoonlijk het laagst zijn. 

Boekwaarde. Balanswaarde. Bedragen waarvoor 
posten in de balans te boek staan als gevolg 
van het boekhoudkundige systeem. Berusten in 
de eerste plaats op historische feiten. 

Bonusaandeel. Om niet aan aandeelhouders 
uitgedeelde nieuwe aandelen. Zie agio-bonus, 
herkapitalisatie, stockdividend. 
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Borgtocht. Voorwaardelijke verplichtingen uit 
hoofde van borgtocht van de onderneming voor 
schulden van anderen staan gewoonlijk niet op 
haar balans, maar moeten in een toelichting bij 
de balans vermeld worden, als zij van enige 
omvang zijn. 

Bruto winst. Deze term kan allerlei verschillende 
inhouden hebben, afhankelijk van de vraag 
welke indirecte op algemene kosten men van de 
opbrengsten aftrekt. Vaak: netto omzet minus 
kosten van verkochte goederen. 

Brutowinstpercentage. Maatstaf van 
winstgevendheid als volgt berekend: 

Omzet

Brutowinst
 x 100% 

Buitengewone baten en lasten. In engere zin 
winsten en verliezen die niet uit de normale 
exploitatie van het bedrijf in het betrokken jaar 
zijn ontstaan, maar al vroeger zijn ontstaan en 
min of meer toevallig in het verslagjaar 
gerealiseerd worden. Zoals: winsten en 
verliezen uit verkoop van vaste activa en andere 
vastleggingen; extra dotaties aan pensioen 
voorzieningen. 
In ruimere zin ook: rentebaten en rentelasten, 
winsten en verliezen uit deelnemingen e.d. 

Cashflow. In het algemeen ‘kasstroom’ en o.m. in 
het bijzonder ook gebruikt als aanduiding voor in 
een verslagjaar verdiende afschrijving + netto 
winst. Dat is dan de cashflow uit de omzet. Maar 
die is in werkelijkheid nog niet meteen een 
evengrote inkomende echte kasstroom, doch 
een versterking van het netto werkkapitaal, die 
pas maanden later de kas zal versterken. 

Claims (aandelenemissie). Voorkeursrecht van 
oude aandeelhouders voor inschrijving op 
nieuwe aandelen. Dit voorkeursrecht kan aan 
anderen verkocht worden, die op de nieuwe 
aandelen zouden willen inschrijven, en geeft 
dan een claimopbrengst voor de verkoper. 

Claims (verkoop). Schadevergoedingen of 
restituties aan afnemers wegens klachten over 
de geleverde goederen. Af te trekken van bruto 
omzet. 

Concurrents schuldeisers. Gewone schuldeisers, 
die geen enkele voorrang boven andere 
hebben. 

Conservatisme of voorzichtigheid is een beginsel 
voor balansen, opdat aan schuldeisers of 
toekomstige schuldeisers geen onverantwoord 
gunstig beeld van de financiële soliditeit der 
onderneming gegeven wordt. 

Conventie. Accountancy is vol conventies, vooral 
omdat buitenstaanders de jaarstukken van een 
onderneming door één bril zien en dus 
verwachten dat zij volgens grotendeels uniforme 
regelen zijn opgesteld. Eén van die conventies 
is dat te verwachten verliezen al meteen 
geboekt worden, terwijl winsten pas geboekt 
worden als zij gerealiseerd zijn. 

Converteerbare obligatie. Obligatie, waarvan de 
houder een recht heeft die desgewenst in te 
wisselen tegen een van te voren al vastgesteld 
aantal aandelen. 

Credit betekent: ‘hij vertrouwt ons toe’ (Latijn). 
Creditzijde balans. Passiva: eigen vermogen en 

verplichtingen. 
Crediteuren. Schuldeisers. Geld aan derden 

verschuldigd. In ruime zin alle verplichtingen. In 
engere zin alleen schulden op korte termijn. 

Crediteuren, handels-. Schulden op korte termijn 
aan leveranciers. 

Crediteuren, overige. Schulden op korte termijn aan 
anderen dan goederen leveranciers. Voor 
genoten diensten, af te dragen heffingen en 
belastingen, enz. 

Current Ratio. Verhouding van vlottende activa tot 
schulden op korte termijn. Liquiditeits-verhouding 
2e orde. Maatstaf van liquiditeit op korte termijn. 
Hoe meer werkkapitaal aanwezig des te beter de 
Current Ratio. 

Debet betekent: ‘hij is ons schuldig’ (Latijn). 
Debetzijde balans. Activa, bezittingen. 
Debiteuren. Vorderingen op korte termijn. Vlottende 

activa. 
Debiteuren, dubieuze. Gerechtvaardigde twijfel of 

zij zullen betalen. Hiertegenover moet een 
Voorziening Dubieuze Debiteuren worden 
getroffen. Kan het beste onder activa van 
Debiteuren worden afgetrokken. Anders 
voorziening aan passiva-zijde balans opvoeren. 

Debiteuren, oninbare. Debiteuren, die waarschijnlijk 
nooit zullen betalen. Moeten worden 
afgeschreven. 

Deelneming. Belang in een andere onderneming, 
uitgezonderd wanneer dat belang bedoeld en 
geschikt is als een tijdelijke vlot verhandelbare 
belegging. Deelneming omvat (1) belang in eigen 
vermogen van andere onderneming + (2) 
leningen aan die onderneming. Volgens Ned. 
Wet Jaarrekening wordt een direct of indirect 
belang van 25% of meer in het aandelenkapitaal 
van een andere onderneming in ieder geval als 
deelneming beschouwd. 

Deelneming, meerderheids-. 
Meerderheidsdeelneming is, als meer dan de 
helft van het aandelenkapitaal van een andere 
onderneming bezeten wordt. Volgens Ned. Wet 
Jaarrekening moet moederonderneming dan 
meestal de jaarrekeningen van die deelnemingen 
in haar geconsolideerde jaarrekening opnemen. 

Dividend. Winstuitdeling aan aandeelhouders. 
Uitdeling van eigen vermogen, dat eerst door 
gemaakte winst was aangegroeid. Uitbetaling in 
geld, tenzij uitdrukkelijk aangeduid als 
stockdividend e.d. 

Dividend in de balans. Vlottende schuld opgevoerd 
in de balans aan het eind van het verslagjaar, 
nadat daarin het in het volgend jaar genomen 
besluit tot winstverdeling met terugwerkende 
kracht verwerkt is. 
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Dividend, stock- Dividend in de vorm van uitdeling 
van nieuwe aandelen. Is geen werkelijk 
dividend, aangezien eigen vermogen in 
onderneming wordt gehouden; niet aan de 
onderneming wordt onttrokken en uitbetaald. 

Duurzame produktiemiddelen. Goederen voor 
meerjarig gebruik in de onderneming bestemd. 
Zoals bedrijfsterrein, gebouwen, machines, 
installaties en roerende goederen, als 
vervoermiddelen en inventaris. Vaste activa. 

Eigen vermogen. Aanspraken van 
aandeelhouders. Bedrag verkregen door 
inbreng van aandeelhouders en ingehouden 
winsten. Activa min schulden. Groeit door 
winsten. Krimpt door verliezen en dividenden. 
Historisch gegeven. Geeft niet de marktwaarde 
van de onderneming weer. 

Eindvoorraad. Voorraad aan het eind van de 
rekenperiode. Element in de berekening van de 
kosten van verkochte goederen. 

Entiteit. De onderneming als een zelfstandig 
geheel. Een winkelier, die persoonlijk ook 
eigenaar van het winkelpand is, heeft drie 
entiteiten en inkomstensoorten: 
Entiteit Beloning 
1. Eigenaar bedrijf Winst 
2. Huiseigenaar Huur 
3. Werker Loon 

Erkenning van winst. Accountancy-begrip. Winst 
wordt pas erkend, als zij (in kas of vordering op 
derde) gerealiseerd is. Daarentegen worden 
verliezen at erkend, zodra ze bekend zijn. 
Gewoonlijk wordt winst erkend als de goederen 
naar de af nemer afgezonden worden; niet als 
de order verkregen wordt of wanneer de 
afnemer betaalt. 

Exploitatiewinst. Zie bedrijfsresultaat. 

Fabricagekosten, indirecte. Indirecte kosten van 
het produktie-apparaat. Deel van kosten van 
verkochte goederen. Niet kosten van algemeen 
beheer of van verkoop. 

Financiële taal. Vaktaal, waarin onder meer 
gewone woorden een specifieke betekenis 
hebben naar de boekhoudkundige of financiële 
conventies. 

Funds flow. Herkomst en Besteding van Middelen. 

Garantieverplichtingen. Voor zover aan verkopen 
nog toekomstige garantieverplichtingen 
verbonden zijn, wordt a. van de bruto omzet 
een begroot bedrag als ‘kosten garantie-ver-
plichting’ afgetrokken en b. dat bedrag op de 
balans gepassiveerd op een voorziening. 
Garantieverplichtingen, waaruit eventuele latere 
kosten van garanties worden bestreden. 

Gebouwen. Vaste activa, behoudens gebouwen in 
tijdelijk bezit en voor de verkoop bestemd. 
Worden over hun levensduur ten laste van de 
resultatenrekening afgeschreven. 
Balanswaarde is aanschafwaarde min 
afschrijvingen, niet marktwaarde. Soms worden 
gebouwen periodiek geherwaardeerd. 

Geconsolideerde jaarrekeningen. In een 
geconsolideerde balans worden de activa zowel 
als de passiva van dochterondernemingen 
opgenomen bij de activa en passiva van de 
moederonderneming. In een geconsolideerde 
resultatenrekening de omzet aan derden van de 
moeder en van de dochters, en de daartegenover 
staande kosten; dus niet de leveringen van 
moeder aan dochters. 

Geldbedragen. Jaarrekeningen rekenen met 
geldbedragen en kunnen dus geen feiten 
vermelden die niet in geld meetbaar zijn. Een 
beperktheid van accountancy. 

Getrouw en stelselmatig. Volgens Ned. Wet 
Jaarrekening moet ‘een zodanig inzicht dat een 
verantwoord oordeel kan worden gevormd’ 
gegeven worden, en ‘getrouw en stelselmatig’ de 
samenstelling en grootte van vermogen en 
resultaat worden weergegeven. 

Goederenrekening. Netto omzet min kosten 
verkochte goederen. Dat is: beginvoorraad + 
inkopen (+ bij fabricageondernemingen daaraan 
toegevoegde bewerkingskosten) – eindvoorraad. 

Goodwill. Het recht op een zaak, die een winstbron 
is. Waarde van de naam, reputatie of immateriële 
activa van een bedrijf. Wordt alleen in een balans 
opgevoerd als zij gekocht is, tegen 
aanschaffingsprijs. Wordt vaak meteen tot nihil 
afgeschreven, anders over enkele jaren ten laste 
van de resultatenrekening geamortiseerd, 
hetgeen praktisch op hetzelfde als afschrijving 
neerkomt. 

Halffabrikaat. Produkt in bewerking/Onderhanden 
werk/Werk in Uitvoering. Zie aldaar. 

Handelscrediteur. Zie Crediteuren. Vlottende schuld. 
Handelsvordering. Vordering op korte termijn op 

afnemers voor aan hen geleverde goederen of 
diensten. Debiteur. Vlottend actief. 

Herkapitalisatie. Omzetting van reserves in nominaal 
en geplaatst aandelenkapitaal. 

Herkomst en Besteding van Middelen. Overzicht 
van de mutaties in het netto werkkapitaal, met 
vervolgens de mutaties in vlottende schulden en 
in vlottende activa uitgezonderd kas, waarna als 
einduitkomst de mutatie in kasmiddelen resulteert. 

Herwaardering. Verandering van de boekwaarde van 
activa tot een nieuwe boekwaarde, die meer in 
overeenstemming is met hun actuele waarde. 
Geschiedt buiten de winst- en verliesrekening om 
als balansherziening. Herwaarderingswinst komt 
dan deels ten goede aan herwaarderingsreserve 
en deels aan voorziening latente belastingen. 

Herwaarderingsverliezen komen ten laste van de 
herwaarderingsreserve en de voorziening latente 
belastingen. Als die ontbreken of uitgeput zijn: ten 
laste van andere reserves. 

Herwaardering kan worden toegepast op vaste activa 
en op deelnemingen, en wordt soms ook wel 
toegepast op vlottende activa. 

Herwaarderingsreserve. Nog niet gerealiseerde 
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winst door waardestijging van activa. Deel van 
eigen vermogen. 

Hypotheek u/g. Uitgeleend geld met hypothecaire 
zekerheid. Vordering op lange termijn; vastlegging. 

Hypotheek o/g. Opgenomen geldlening, waarvoor 
hypothecaire zekerheid is gegeven. Verplichting op 
lange termijn. 

Hypotheekverklaring (negatieve). Verbintenis 
tegenover een schuldeiser bepaalde vaste 
goederen of schepen niet te belasten met 
hypotheek en niet te vervreemden, zolang die 
schuld niet is afgelost. Meestal negatief + positieve 
verbintenis, t.w. om op eerste aanvraag de 
schuldeiser hypothecaire zekerheid op bedoelde 
onderpanden te geven. 

Indirecte kosten. In het algemeen kosten, die niet 
rechtstreeks met eenheden produkt verband 
houden. Dus niet directe arbeid, direct 
materiaalverbruik. Indirecte kosten kunnen met de 
tijd vaste (doorlopende, constante) kosten zijn of 
variabel met het produktievolume, dan wel 
verkoopvolume. 

Ingehouden winst. Algemene naam voor het geheel 
van reserves, dat gevormd is uit gerealiseerde 
winsten. In tegenstelling tot agioreserve en 
herwaarderingsreserve. 

Inkomsten. Kan zowel netto-omzet betekenen als 
winst. Netto-inkomsten betekent meestal: 
nettowinst. 

Inkopen. De inkoopprijs van de goederen plus de 
bijkomende kosten tot binnenkomst in magazijn, 
zoals invoerrechten, transport, transportassurantie. 

Installaties. Bedrijfsinrichting die zo onverbrekelijk 
met terrein of opstallen verbonden is, dat zij 
afzonderlijk geen waarde meer zou hebben. Kan 
van alles zijn: chemische installaties, 
elektriciteitsvoorzieningen, Iiften, verlichting enz. 
Behoren bij duurzame produktiemiddelen. Vaste 
activa. 

Intrinsieke waarde. Eigen vermogen. Term wordt 
vooral gebruikt als intrinsieke waarde per aandeel: 
eigen vermogen gedeeld door aantal uitstaande 
aandelen. Berust uiteraard op boekwaarden in de 
balans, is niet meer dan een benadering van de 
werkelijke waarde van het per aandeel aanwezige 
eigen vermogen. 

Inventaris. In het bijzonder gereedschappen, 
kantoormeubelen e.d. roerende duurzame 
goederen voor gebruik in de onderneming. 
Behoren bij duurzame produktiemiddelen. Vaste 
activa. 

 
Jaarrekening. Jaarrekening omvat een balans per 

einde van het boekjaar, een winst-en-ver-
liesrekening over het boekjaar, met bijbehorende 
toelichtingen, winstbestemming en wijzigingen in 
reserves. 

Jaarrekening Wet. Voor Nederlandse ondernemingen 
geeft Wet op de Jaarrekening van Ondernemingen 
voorschriften omtrent publikatie van 
jaarrekeningen. In hoofdzaken is zij in 
overeenstemming metde internatio- 

nale praktijk. In Nederland en België gelden 
verschillende publikatievoorschriften voor 
verschillende soorten van ondernemingen. 

Jaarrekeningen-pakket. De stukken genoemd bij 
‘jaarrekening’ plus de balans aan het begin van 
het boekjaar en het Overzicht over de Mutaties 
in het eigen vermogen. Gebruikelijk is: 
bovendien nog de winst- en verliesrekening over 
het voorafgaande jaar. 

Kapitaal. 1. Bij een naamloze vennootschap en 
verwante rechtsvormen ‘Aandelenkapitaal’, zie 
aldaar. 

2. Bij persoonlijke ondernemingen en firma’s het in 
die ondernemingen aanwezige 
bedrijfsvermogen, dus het werkzame eigen 
vermogen. Overigens komt voor, dat de een het 
woord Kapitaal gebruikt voor alle vormen van 
Lang Vermogen, terwijl anderen daarentegen 
het woord Kapitaal juist gebruiken voor Activa 
(zijnde kapitaal in natural). Dat veroorzaakt nog 
wel verwarring. 

Kas. Telegramstijl voor betalingsmiddelen. Omvat 
dan ook onmiddellijk beschikbare banken 
girotegoeden e.d. 

Kasstroom. Betalingenstroom. Uitgaven en 
ontvangsten, elementair kasbegrip, in 
tegenstelling tot waardebegrippen als inkomsten, 
kosten en winst. 

De kasstroom van een jaar is een optelling van 
ontvangstenstromen uit allerlei bronnen met een 
aftelling van uitgavenstromen voor allerlei 
doeleinden. 

Kastransactie. ledere transactie waarbij geld 
ontvangen of betaald wordt. 

Kort vreemd vermogen. Vlottende schulden, 
vlottende passiva. Telegramstijl: Kort Vermogen. 

Kosten. Veelvormig begrip, afhankelijk van het doel 
waarvoor men kosten afweegt. In jaarrekening: 
a. Hoeveel geld men voor verkrijging van iets 

heeft uitgegven; 
b. Wat de produktie van iets of van een periode 

gekost heeft; 
c. Directe en indirecte kosten; 
d. Etc. 

Kostenbegrip. Boekhoudbegrip. In het algemeen 
het historisch uitgegeven geldbedrag. 
Uitzonderingen: 
a. Vaste activa gewaardeerd tegen kosten min 

afschrijving; 
b. Voorraden gewoonlijk gewaardeerd tegen 

kosten, maar tegen marktwaarde indien die 
lager is; 

c. Herwaardering. 
Kostprijs. 1. In jaarrekening wat hiervoor als 

‘kosten’ is aangeduid. 
2. In beleidscalculaties hypothetische 
kostprijzen. 

Kosten verkochte goederen. Beginvoorraad — 
eindvoorraad + inkopen of produktiekosten. 

Krediettransactie. In boekhouding: elke transactie 
die een vordering of een schuld veroorzaakt. 
Geld wordt pas later ontvangen of betaald.
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Lang vermogen. Vermogen dat langer dan één 
jaar ter beschikking van onderneming blijft. 
Eigen vermogen + voorzieningen op lange 
termijn + leningen op lange termijn. 

Lang vreemd vermogen. Verplichtingen op 
langere termijn dan één jaar. Voorzieningen op 
lange termijn + leningen op lange termijn. 

Leningen aan deelnemingen. Worden bij het 
aandelenbelang in deelnemingen gerekend, 
voor zover zij dienen voor voorziening in 
behoefte aan lang vermogen van die 
deelnemingen. Vastleggingen. 

Leningen, onderhandse. Elke lening tussen 
slechts twee of weinig partijen, geen 
obligatielening. Term in het bijzonder gebruikt 
voor leningen van banken of van institutionele 
beleggers aan ondernemingen e.d. 

Leningen op schuldbekentenis. Onderhandse 
leningen. Want die zijn niet verkregen tegen 
afgifte van obligaties aan toonder, maar tegen 
afgifte van een schuldbekentenis op naam van 
de geldgever. 

Leningen u/g. Geld op lening uitgezet. Bijv. 
leningen aan afnemers of aan personeelsleden. 

Levensduur. De verwachte nuttige gebruiksduur 
van een duurzaam produktiemiddel waarover de 
aankoopprijs zal moeten worden afgeschreven 
ten laste van de resultatenrekeningen. 

Liquiditeitsverhouding 1e orde, Quick Ratio of 
Acid Test. 

generplichtinbetalingsv Vlottende

active financiële Vlottende
 

Uitgesproken ‘kas’ -begrip. Activa: kas in ruime 
zin en vorderingen op korte termijn. Passiva: 
schulden op korte termijn; alle vlottende passiva 
alleen uitgezonderd die welke niet in geld 
behoeven te worden afgedaan (zoals ontvangen 
vooruitbetalingen). 

Liquiditeitsverhouding 2e orde, Current Ratio. 

passive Vlottende

active Vlottende
 moet in elk geval hoger 

dan 1 zijn. Vlottende passiva = Vlottende 
schulden = Kort vreemd vermogen. 

Liquiditeit op lange termijn. 

gVastleggin

vermogen Lang
 

 
Machines en installaties. Duurzame produktie-

middelen voor langdurig gebruik. Tenzij voor de 
verkoop bestemd, vaste activa. Op de balans 
opgevoerd voor aanschaffingskosten min 
gedane afschrijvingen. Niet tegen marktwaarde. 

Meerwaarde. Betaald voor verkrijging van 
deelnemingen. Ander woord voor goodwill: wat 
meer betaald is voor het kopen van aandelen 
dan zij volgens de balans van die deelneming 
waard zijn. 

Middellange lening. Lening voor een termijn van 1 
tot 10 jaar. Halflange lening. Indien schuld: lang 
vreemd vermogen. Indien bezit: vastlegging. 

Minderheidsbelangen van derden in 
geconsolideerde deelnemingen. Zie 
geconsolideerde jaarrekeningen. Bij consolidatie van 
deelnemingen met een meerderheid der aandelen, 
worden alle activa en alle verplichtingen van die 
deelneming geheel bij die van de moeder-
onderneming opgesteld (met schrapping van 
onderlinge vorderingen/schulden). Dat complex 
behoort dan wel grotendeels aan de 
moederonderneming, dus aan haar eigen vermogen, 
maar het surplus van activa boven passiva in die 
niet-’100%’ deelneming behoort ten dele aan 
‘derden’-aandeelhouders daarin. 
Deze post stelt dus eigen vermogen in het 
geconsolideerde complex voor, dat aan ‘derden’ 
toebehoort. 
In de geconsolideerde winst- en verliesrekening 
wordt dan eveneens verwerkt dat een stukje van de 
geconsolideerde winst toekomt aan die 
minderheidsbelangen. 

Minimumwaarderingsregel. Voorraden gewaardeerd 
tegen de laagste van a. wat zij gekost hebben, b. 
hun opbrengstwaarde. Sommige, indien dat nog 
lager is, c. vervangingswaarde. 

 
Netto winst. Winst over de periode na aftrek van 

daarop drukkende winstbelastingen. Is aanwas van 
eigen vermogen. Behoeft niet aanwas van kas te 
zijn. 

Netto winstpercentage over de omzet. 

Omzet

 winstNetto
 x 100% 

Netto winstpercentage Eigen Vermogen. Rentabiliteit 
Eigen Vermogen. 

 VermogenEigen

Nettowinst
 x 100% 

Niet-geconsolideerde deelnemingen. In een 
geconsolideerde balans of winst-en-verliesrekening 
die deelnemingen, welke niet geconsolideerd met de 
activa en passiva van de moederonderneming zijn 
opgenomen; dus nog als Deelnemingen opgevoerd 
blijven. Betreft onder meer 
minderheidsdeelnemingen. 

Nominale waarde van aandelen. Bedrag waarvoor een 
aandeel deel uitmaakt van het totale 
aandelenkapitaal. Het bedrag dat op een 
aandeelbewijs gedrukt staat. 

Nog te betalen kosten. Nog verschuldigde kosten, 
waarvoor nog geen factuur was ontvangen, of 
waarvoor de factuur ten dele op de voorgaande 
periode betrekking had. Bijv. accountantskosten, 
telefoonrekening etc. Zo goed mogelijk geraamd 
bedrag. Vlottende schuld. 

Obligaties. Lening op lange termijn belichaamd in 
verhandelbare obligaties. Meestal zonder bijzondere 
zekerheid. Hypothecaire obligaties mét hypothecate 
zekerheid. Als schuld: verplichting op lange termijn. 

Octrooi. Wettelijk recht om een uitvinding te exploiteren. 
Actief-vastlegging-in de balans. Immaterieel. Tegen 
verkrijgingskosten min afschrijving. Levensduur 
(opbrengstduur) vaak korter dan juridische 
levensduur. 
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Omzet bruto. Verkoop tegen factuurbedragen, 
exclusief doorbelaste omzetbelasting (belasting 
op toegevoegde waarde). 

Omzet netto. Bruto-omzet verminderd met 
restituties, retouren, schadevergoedingen aan 
afnemers, betalingskortingen e.d. 

Onderhanden werk is een voorraad. Werk dat half 
voltooid is. Waardering op basis van gemaakte 
kosten, of indien lager op opbrengstwaarde. 

Onderpand. In strikte zin een object dat als 
zekerheid voor een schuld in handen van de 
schuldeiser is gesteld. Praktisch gesproken ook 
een object dat in handen van de schuldenaar 
blijft, maar waarop een juridisch ze-kerheidsrecht 
ten behoeve van de schuldeiser is gevestigd. 
Bijv. hypotheek. 

Onderhouds- en reparatiekosten. Kosten om de 
vaste activa in goede staat te houden en te 
herstellen. Zijn kosten van het jaar, waarin zij 
gemaakt worden. 

Ontwikkelingskosten. Gewoonlijk behandeld als 
kosten van het jaar, waarin zij gemaakt worden. 
Soms op balans als een immaterieel actief 
opgevoerd, en worden dan over latere jaren 
afgeschreven, ten laste van de resultaten van die 
jaren. 

Onverdeelde winst. Gemaakte winst – deel van 
eigen vermogen – waarover nog beslist moet 
worden of zij blijvend ingehouden zal worden, of 
uitgedeeld. 

Onzekerheid. Beperktheid van accountancy. 
Onzekerheid aan het eind van een periode 
bemoeilijkt het bepalen van de juiste positie. 
Onder meerdoor: 

 a. Onvoltooide transacties; 
 b. Opbrengstwaarde van vlottende activa; 
 c. Levensduurvooruitzichten vaste activa voor 

berekening van de afschrijvingen; 
 d. Voorwaardelijke verplichtingen, waarvan de 

omvang/het bestaan niet bekend is. 
Opgezamelde winsten. Ingehouden winst plus nog 

onverdeelde winst. 
Opleidingskosten personeel. Gewoonlijk 

behandeld als kosten van het jaar, waarin zij 
gemaakt worden. 

Order. Opdracht van een afnemer aan een 
leverancier hem bepaalde goederen of diensten 
tegen een overeengekomen prijs te leveren. 

Overlopende Posten of Transitorische Posten. 
Benaming welke wel wordt gebruikt voor ‘Nog te 
betalen Kosten’ (zie aldaar) onder de vlottende 
passiva én voor ‘Vooruitbetaalde Kosten’ (zie 
aldaar) onder de vlottende activa. 

 
Quick Ratio. Acid Test. Zie: Liquiditeitsverhouding 

1e orde. 
 
Passiva De aanspraken van aandeelhouders en 

schuldeisers. Hoe de activa gefinancierd zijn. 
Eigen vermogen en vreemd vermogen 
(verplichtingen). De creditzijde van de balans. 

Preferente schulden. Schulden waarvan de houder 
een voorrangsrecht heeft boven andere 

(concurrente) schuldeisers. Uit hoofde van een 
wettelijke voorrang voor bepaalde vorderingen, 
of doordat een zakelijke zekerheid gegeven is. 

Produkt in bewerking. Halffabrikaat/Onderhanden 
werk/Werk in uitvoering. Onvoltooid produkt. Is 
een voorraad. Vlottend actief. Wordt opgevoerd 
voor daarin gestoken kosten van materialen, 
arbeid en indirecte produktiekosten, behalve als 
de opbrengstwaarde lager is. 

Produktiekosten, indirecte. Indirecte kosten van 
het produktie-apparaat. Deel van kosten van 
verkochte goederen. Niet kosten van algemeen 
beheer of van verkoop. 

Rabatten aan afnemers. Worden van bruto omzet 
afgetrokken bij brekening van de netto omzet. 

Rendabiliteit. Winstgevendheidspercentage van 
vermogen. Diverse trappen van 
rendabiliteitsbegrip. 
Basisbegrip rendabiliteit activa = 

activa totale

nstbedrijfswi
x 100% 

Eindbegrip: rendabiliteit eigen vermogen = 

vermogen eigen

nettowinst
 x 100% 

 
Research- & Ontwikkelingskosten. Zie 

Ontwikkelingskosten. 
Reserves. Deel van eigen vermogen. Drie 

categorieën: agioreserve, 
herwaarderingsreserve en ingehouden winsten. 
Het laatste omvat alle reserves die uit gemaakte 
winsten gevormd zijn, ongeacht de vele namen 
welke zij kunnen dragen. De bijzondere naam 
van een winstreserve zegt wel onder wat voor 
motief zij gevormd werd, maar heeft verder geen 
bijzondere betekenis. Het eigen vermogen vormt 
voor de financiering van de onderneming één 
geheel. 

Reserves, geheime. Reserve waarvan het bestaan 
niet eens uit de jaarrekening blijkt. Apert te lage 
waardering van activa zonder een corrigerende 
toelichting, verzwijgen van activa, opvoering van 
fictieve verplichtingen. 

Reserves, onetgenlijke. Vroeger gebruikte men de 
term ‘Reserve’ vaak voor wat men tegenwoordig 
Voorzieningen noemt. Atavisme, nog niet geheel 
uitgestorven. 

Reserves, stille. Reserve waarvan het bestaan 
wel, maar de omvang niet uit de jaarrekening 
blijkt. Dus bijv. als uit de toelichting wel blijkt, dat 
een hogere waardering dan balanswaarde van 
bepaalde activa ook wel verantwoord zou zijn. 

Resultatenrekening. Winst-en-verliesrekening over 
een periode. 

 
Schulden. Verplichtingen. Op lange of korte 

termijn. Grens één jaar. Vreemd vermogen. 
Passiva. 

Solvabiliteit. Verhouding van eigen vermogen tot 
het balanstotaal (d.i. zowel totale activa als 
totaal vermogen). Geeft de vermogens- 
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kracht van de onderneming en haar 
kredietwaardigheid op langere termijn in een 
fundamenteel opzicht weer. Andere wel daarvoor 
gebruikte maatstaven zijn: 
verhouding eigen vermogen: vreemd vermogen, of 
ook wel 
verhouding totale activa: vreemd vermogen. 
Die verschillende gebruikte verhoudingscijfers 
komen in essentie op hetzelfde neer. 

Stelselmatigheid. Jaarrekening moet ‘getrouw en 
stelselmatig’ beeld geven. Zie aldaar. Als er 
veranderingen in het stelsel worden aangebracht, 
moet dat duidelijk verklaard worden. 

Stockdividend. Zie Dividend, stock-. 
 
Te betalen kosten. Zie Nog te betalen Kosten. 
Termijnen onderhanden werk. Bij een 

constructiebedrijf op de balans: gedeclareerde 
termijnen in mindering van de post ‘Onderhanden 
Werk’ en opgevoerd als vordering op de 
opdrachtgever (debiteur, vlottend actief) minus wat 
hij daarop al betaald heeft. Soms anders: alle voor 
het ‘Onderhanden Werk’ gemaakte kosten onder 
activa, en van opdrachtgevers ontvangen 
termijnbetalingen onder passiva als ‘Ontvangen 
Termijnen Onderhanden Werk’. 

Terreinen. Vaste activa. Worden niet afgeschreven. 
Worden soms geherwaardeerd op hoger geworden 
verkoopwaarde. 

Transactie. leder feit waardoor een bezitting of 
verplichting van een onderneming in de boeken 
verandert. Heeft altijd tweezijdig karakter, verandert 
twee rekeningen in de boekhouding. Kastransactie 
of krediettransactie. Kan een externe transactie 
zijn, of een interne overboeking. Altijd een 
creditering van één rekening en een debitering voor 
hetzelfde bedrag van een andere rekening in de 
boekhouding. 

Transitorische posten. Transitoria, zie Overlopende 
Posten. 

 
Vaste activa. Materiële duurzame goederen voor 

langdurig gebruik in de onderneming, niet voor de 
verkoop. Bedrijfsterreinen en -gebouwen; machines 
en installaties; andere duurzame 
produktiemiddelen zoals transportmiddelen en 
inventaris; overige duurzame goederen buiten het 
eigen produktieproces. Tastbaar, duurzaam en 
‘vast’ aan de onderneming gebonden. Kunnen ook 
roerende goederen zijn. 

Vastleggingen. Alle activa, waarin het vermogen voor 
lange termijn (meer dan een jaar ol daaromtrent) is 
vastgelegd. Omvat: vaste activa, immateriële 
activa, deelnemingen en leningen u/g, 
uitgezonderd wanneer dit viol verhandelbare 
beleggingen zijn. 
Omvang van de vastleggingen bepaalt de minimale 
behoefte aan lang vermogen. Voor de financiering 
van vastleggingen is geheel lang vermogen nodig. 

Vermogen. Middelen waarmede de activa gefinancierd 
zijn. Eigen vermogen en vreemd vermogen. 

Verplichtingen. Schulden, en als die nog niet exact 
vaststaan, dan zo goed mogelijk geraamd. Verschil 
tussen activa en eigen vermogen. Vreemd 
vermogen. Verplichtingen op lange termijn en op 
korte termijn. 

Verplichtingen buiten de balans. Langdurige 
huurverplichtingen, garantieverplichtingen, 
borgtochtverplichtingen, e.d. blijken niet uit de 
balans. Indien zij betrekkelijk belangrijk zijn, 
moeten zij in toelichting worden vermeld. 
Toelichting vormt onderdeel van de jaarrekening. 

Vervangingswaarde. Wat de onderneming voor 
vervanging van een actief over zou hebben, de 
vervangingsprijs in aanmerking genomen. In de 
staat waarin het te vervangen actief zich bevindt, 
of gelijkwaardig. Bij oudere produktiemiddelen 
minder dan de actuele prijs van een nieuw actief. 
Vaak aanzienlijk lager dan de assurantiewaarde, 
waarvoor meestal op basis van nieuwbouw- of 
nieuwe aankoopkosten gewaardeerd wordt. 

Vlottende activa. Activa die normaliter binnen één 
jaar in geld gerealiseerd zullen worden, dan wel 
binnen het bedrijf verbruikt zullen worden. Als de 
produktiecyclus langer duurt, zoals bijv. bij 
constructiewerk, wordt het begrip vlottend 
overeenkomstig uitgerekt. Omvat onder meer kas, 
debiteuren, voorraden, vooruitbetaalde kosten. 

Vlottende passiva = Vlottende schulden. 
Verplichtingen die binnen één jaar voldaan moeten 
kunnen worden. Omvat ook opzegbaar 
bankkrediet, ook al mocht men kunnen vertrouwen 
dat het niet zal worden opgezegd. Heet ook: Kort 
Vreemd Vermogen. 

Voorraden. Grondstoffen, hulpmaterialen, 
reparatieonderdelen, halffabrikaat, produkt in 
bewerking of werk in uitvoering, gereed produkt. 
Tegen de laagste van wat zij gekost hebben of 
opbrengstwaarde. Vlottende activa. 

Vooruitbetaalde kosten. Bijv. assurantiepremie die 
gedeeltelijk voor volgend jaar betaald is. Vlottende 
activa. 

Vooruitontvangen inkomsten. Een tijdschriftuitgever 
ontvangt voor de abonnementen vooruitbetaling. 
Voor zover hij daartegenover nog geen 
afleveringen heeft geleverd, zijn dat 
vooruitontvangen inkomsten. Een vlottend passief, 
dat in goederen c.q. diensten zal moeten worden 
voldaan. 

Voorzieningen. Wegens risico’s en verplichtingen, die 
nog niet nauwkeurig bekend zijn. Geraamde 
bedragen. Vallen uiteen in waardecorrecties op 
bepaalde activa (bijv. Voorziening Dubieuze 
Debiteuren) en voorzieningen voor toekomstige 
uitgaven ten gevolge van het verleden. Onder 
meer Pensioenvoorzieningen, Voorziening Eigen 
Risico Assurantie, Voorziening Belastingen. 
Meeste voorzieningen op lange termijn en worden 
als verplichtingen op lange termijn beschouwd. 
Kunnen nodeloos hoog zijn (stille of geheime 
reserves) of te gering (eigen vermogen is dan 
geflatteerd). 
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Voorziening voor Belastingen. In de winst- 
en verliesrekening wordt een bed rag voor 
‘belasting naar de winst’ als kosten 
afgetrokken, berekend naar de in die w. en 
v.-rekening gerapporteerde winst. Dat 
bedrag wordt vaak op de balans geboekt 
als ‘voorziening voor belastingen’. Daar 
vaak een deel van de belasting al 
gedurende het verslagjaar vooruitbetaald 
moet worden, kan het saldo van die 
voorziening aan het eind van het 
verslagjaar al sterk zijn verminderd. 

Voorziening voor Latente Belastingen. Is 
voor belastingen, die op den duur 
verschuldigd zullen zijn op winsten, die 
reeds in de jaarrekening zijn gerapporteerd, 
maar nog geen fiscale winst over dat jaar 
zijn voor de belastingheffing. Bij 
opwaardering van een machine met f 100 
zal bij een vennootschaps-belastingtarief 
van 48% f 52 herwaarderings-winst naar 
‘reserve herwaardering’ gaan en f 48 naar 
‘voorziening latente belastingen’. In de 
winst- en verliesrekening van volgende 
jaren zullen dan in totaal f 100 meer 
afjjrschrijvingen worden afgetrokken; de 
‘naar de jaarwinst’ getroffen ‘voorziening 
belastingen’ wordt over de toekomst 
daardoor f 48 minder. De feitelijke 
belastingaanslagen blijven alsof geen 
opwaardering had plaats gevonden, en 
komen in de toekomst ten dele ten laste van 
‘voorziening latente belastingen’. 
De grens tussen voorziening belastingen en 
latente belastingen is vaag. 

Vorderingen op deelnemingen. Gewone 
vorderingen op deelnemingen, bijv. uit 
hoofde van leveringen op usantiële 
betalingsvoorwaarden. Niet leningen of 
bevroren kredieten aan deelnemingen; die 
behoren bij de post: Deelnemingen. De 
laatste zijn: Vastleggingen. Gewone 
vorderingen op deelnemingen zijn vlottende 
activa. 

Vreemd vermogen. Alle verplichtingen of 
schulden. Passiva, die geen eigen 
vermogen zijn. 

Waarde. In accountancy een formeel begrip, 
in de eerste plaats afgeleid van vroegere 
gelduitgaven. 

Werk in uitvoering Onderhanden werk, 
produkt in bewerking. Zie aldaar. 

Werkkapitaal. Het surplus van lang 
vermogen boven vastleggingen. 
Beschikbaar voor financiering van een 
deel van de vlottende activa. Komt 
overeen met het surplus van vlottende 
activa boven vlottende passiva. Zou 
eigenlijk moeten heten: Nettowerkkapitaal. 

Werkkapitaal – ratio. De Current Ratio (zie 
aldaar) toont tegelijk welk percentage van 
vlottende activa met werkkapitaal 
gefinancierd is. Bijv. 
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Winst. Overschot van omzet min kosten over 
een rekenperiode. Versterkt niet 
noodzakelijkerwijs de kas. Versterkt het 
eigen vermogen. Tenzij anders 
aangegeven, nettowinst na belastingen. 

Winst na belastingen. Winst vóór 
belastingen, verminderd met de over die 
winst verschuldigd (wordende) belasting. 

Winst vóór belastingen. Bedrijfswinst uit de 
omzet, min rente op schulden en 
buitengewone lasten, plus buitengewone 
baten. 

Winstbestemming. Houdt ook de 
winstverdeling in. Verdeling van 
onverdeelde winst over winstuitdelingen, 
toevoegingen aan reserves en onverdeeld 
blijvende winst. 

Winstbewijs. Een bewijs, zonder aandeel in 
het eigen vermogen, dat recht geeft op 
een aandeel in de uitgedeelde winst. 

Winstreserves. Reserves uit de winst 
gevormd, ongeacht hun bijzondere 
benaming. In opkomst is de betere term 
‘Ingehouden Winst’. 
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inzicht te geven in jaarrekeningen van ondernemingen en met name over de 
vraag wat financiële rapporten wel en niet over een onderneming kunnen 
vertellen. 
Aandacht wordt besteed aan de balans, winst- en verliesrekening, 
winstbestemming, boekhoudkundige begrippen en termen en enkele analytische 
kengetallen. In deze nieuwe druk wordt de lezer vertrouwd gemaakt met de Staat 
van herkomst en besteding van middelen, en de zgn. 'Dupont'-formule. 
De tekst is afgestemd op studerenden met middelbare opleiding. 
Het boek is bedoeld voor opleidingen en cursussen op middelbaar of hoger 
niveau, doch tevens zeer geschikt voor hen die zich individueel in deze materie 
willen verdiepen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ISBN 90 14 02985 3 


