pro12 BALANS EN RESULTATENREKENING
BALANS

Een balans is een overzicht van de bezittingen en het vermogen van een onderneming op een bepaald moment.
Op een balans staan voorraadgrootheden. De waarde van voorraadgrootheden wordt gemeten op een bepaald
moment.
- Op de rechter- of creditkant van een balans worden de passiva geplaatst. De passivazijde van een balans
geeft aan hoe het vermogen is verkregen (= vermogensverkrijging).
De passiva bestaan uit eigen vermogen en vreemd vermogen.
Voor wat betreft het vreemd vermogen (= schulden) wordt onderscheid gemaakt tussen lang vreemd
vermogen (leningen) en kort vreemd vermogen (crediteuren).
Crediteuren zijn bedrijven of personen aan wie de onderneming nog geld moet betalen.
- Op de linker- of debetkant van een balans worden de activa of bezittingen geplaatst. De activazijde van een
balans laat zien op welke wijze het vermogen is aangewend (= vermogensaanwending).
De activa bestaan uit vaste activa, vlottende activa en liquide middelen.
Vaste activa zijn zaken die meer dan één productieproces meegaan, bijv. gebouwen en machines.
Vlottende activa zijn zaken die maar één productieproces meegaan, bijv. voorraden en debiteuren.
Debiteuren zijn bedrijven of personen van wie de onderneming nog geld tegoed heeft.
Liquide middelen zijn geldmiddelen die direct beschikbaar zijn: kasgeld en direct opneembare tegoeden
bij de bank).
Omdat het bij vermogensverkrijging en vermogensaanwending om dezelfde bedragen gaat, is de totaaltelling
aan de creditkant gelijk aan de totaaltelling aan de debetkant. Een balans is dus altijd in evenwicht.
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RESULTATENREKENING

Een resultatenrekening is een overzicht van opbrengsten en kosten in een bepaalde periode.
Op een resultatenrekening staan stroomgrootheden. De waarde van stroomgrootheden wordt gemeten over een
bepaalde periode.
Het verhandelen en produceren van goederen gaat gepaard met kosten. Tegenover de kosten staan de opbrengsten. Zijn de opbrengsten groter dan de kosten, dan is er winst. Zijn de kosten groter dan de opbrengsten, dan is er
verlies. De resultatenrekening laat zien hoe de winst of het verlies is ontstaan.
Op een resultatenrekening staan alleen financiële transacties die het eigen vermogen veranderen.
Winst vergroot het eigen vermogen en verlies verkleint het eigen vermogen.
RESULTATENREKENING IN SCHEMA
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EXTRA STOF BIJ NOTITIE PRO 12: LIQUIDITEIT, SOLVABILITEIT EN RENTABILITEIT
De balans geeft inzicht in de liquiditeit en de solvabiliteit van een onderneming:
De liquiditeit is de mate waarin de onderneming op korte termijn aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen.
De solvabiliteit is de mate waarin de onderneming op langere termijn aan haar totale verplichtingen kan voldoen.
Met behulp van de balans en de resultatenrekening kunnen we de rentabiliteit berekenen.
De rentabiliteit is de mate van winstgevendheid van de onderneming.
Liquiditeit
1 Liquiditeit (current-ratio) =
2 Liquiditeit (quick-ratio) =

(vlottende activa + liquide middelen)
kort vreemd vermogen

(vlottende activa

voorraden + liquide middelen)
kort vreemd vermogen

Solvabiliteit
totale vermogen

1 Solvabiliteit Totale Vermogen =
2 Solvabiliteit Eigen Vermogen =

vreemd vermogen

eigen vermogen
vreemd vermogen

Rentabiliteit
1 Rentabiliteit Totale Vermogen =
2 Rentabiliteit Eigen Vermogen =

(nettowinst + betaalde rente)

nettowinst

gemiddeld totale vermogen × 100%

gemiddeld eigen vermogen × 100%

