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Inleiding 
Alvorens het balans lezen onder de loep te nemen, is het interessant eerst eens vast te stellen 
waarom we überhaupt een jaarrekening opstellen. 
Een ondernemer zal willen weten wat het resultaat van alle inspanningen is. Wordt een jaar met winst 
of verlies afgesloten. Het resultaat kan een reden zijn het beleid aan te passen of bij te stellen. Ook 
zal jaarlijks een aangifte van de inkomsten uit onderneming voor de belastingdienst moeten worden 
opgesteld. Hiervoor wordt een – elektronische – jaarrekening bij de fiscus ingediend.  
Voor stichtingen wordt de jaarrekening niet naar de belastingdienst gestuurd, maar naar de subsidie-
verstrekker. Deze wil zien wat er met de verstrekte subsidie is gebeurd, waar deze aan is besteed en 
wat de eventuele afrekening is. Ook zal de subsidiegever zich een beeld willen vormen van de 
financiële positie van de gesubsidieerde stichting. 
Bij een vereniging zullen met name de leden zich willen overtuigen van een juiste besteding van de 
contributie en tevens inzicht willen hebben in het eigen vermogen en de financiële positie van de 
vereniging.  
Uiteraard geldt deze interesse in de vermogens- en financiële positie ook voor de ondernemer en het 
bestuur van een onderneming, stichting of vereniging. 
 
De jaarrekening wordt ook gebruikt om aandeelhouders en (potentiële) leveranciers informatie te 
verschaffen of ten behoeve van de bank, voor het beoordelen van een kredietaanvraag. Ook in al 
deze gevallen zullen de verschillende gebruikers met name geïnteresseerd zijn in de 
vermogenspositie en in het resultaat. 
 
Uit voorgaande blijken twee verschillende functies. Namelijk inzicht in de besteding van middelen en 
inzicht in de financiële- en vermogenspositie. Het is dan ook geen toeval dat de (wettelijke) eis die aan 
een jaarrekening wordt gesteld is dat deze goed inzicht moet bieden in het vermogen en het resultaat. 
Teneinde dit inzicht te verschaffen is een jaarrekening te splitsen in verschillen onderdelen. 
Een jaarrekening bestaat minimaal uit een balans met een toelichting hierop en een exploitatie-
overzicht met eventueel een toelichting hierop. Een jaarrekening kan daarnaast nog een bestuurs- of 
directieverslag bevatten en, indien wettelijk of anderszins vereist, een accountantsverklaring. Bij de 
meeste stichtingen wordt het bestuurs- of directieverslag opgenomen in het zogenaamde inhoudelijk 
jaarverslag. 
 
Het exploitatieoverzicht, dat ook wel resultatenrekening of winst- en verliesrekening wordt genoemd, 
biedt inzicht in de besteding van de gelden. Er wordt een opstelling gemaakt van alle opbrengsten 
(baten), hier worden alle kosten (lasten) op in mindering gebracht, waarna het resultaat (winst of 
verlies) resteert. 
Als vergelijkende cijfers worden meestal de cijfers van vorig jaar opgenomen. In sommige gevallen, 
meestal bij stichtingen of verenigingen, worden ook begrotingscijfers opgenomen. Over het algemeen 
is een resultatenrekening, ook voor een leek, eenvoudig te lezen. Om die reden wordt dit onderdeel 
niet verder behandeld. 
 
 
De balans 
Minder eenvoudig leesbaar is de balans. De opstelling is op het eerste gezicht niet even logisch als bij 
de resultatenrekening en er wordt meer vakjargon gebruikt. Toch kan hier informatie uitgehaald 
worden over de financiële positie en het eigen vermogen. In feite is een balans niets anders dan een 
vermogensopstelling. Zoals bij het exploitatieoverzicht het resultaat wordt berekend door de kosten in 
mindering te brengen op de opbrengsten, zo wordt het eigen vermogen berekend door van alle 
bezittingen de schulden af te trekken. 
 

Bezittingen 
Schulden      - 
Vermogen    = 

 
Ter verduidelijking een voorbeeld. Hierbij wordt niet uitgegaan van een onderneming, stichting of 
vereniging, maar van een particuliere persoon (meneer X), aangezien dit het meest herkenbaar zal 
zijn. 
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Meneer X, heeft een eigen woning van € 200.000, waarop een hypotheek rust van € 150.000. 
Daarnaast heeft hij een auto van € 5.000, inboedel (meubilair etc.) ter waarde van € 10.000 en een 
vordering op zijn zoon van € 2.500. Op de bank en in kas heeft hij € 1.000. Hij heeft een achterstand 
in de rentebetaling van zijn hypotheek van € 1.500. 
 
Het vermogen van meneer X is op grond van bovenstaande gegevens: 
 
Bezittingen 
Eigen woning   € 200.000 
Auto    -      5.000 
Inboedel   -    10.000 
Vordering zoon   -      2.500 
Bank en kas   -      1.000 + 
 
Totaal bezittingen    € 218.500 
 
Schulden 
Hypothecaire lening  €  150.000 
Te betalen rente  -       1.500 + 
 
Totaal schulden     - 151.500 – 
 
Vermogen     €  67.000 = 
 
 
Als de balans op deze wijze opgesteld wordt, is deze voor de meeste mensen een stuk beter te lezen. 
Dat een balans anders weergegeven wordt heeft te maken met het inzicht dat geboden moet worden 
in de financiële positie.  
 
 
Bovenstaande opstelling weergegeven zoals een balans; 
 
 
Activa (bezittingen)                                           BALANS   Passiva (vermogen/schulden) 
  
Eigen woning                                  200.000 
Auto                                                    5.000 
Inboedel                                            10.000 
Vordering zoon                                   2.500 
Bank en kas                                        1.000 

 

 
Eigen vermogen                             67.000 
Hypotheek                                    150.000 
Te betalen rente                               1.500 

 
Totaal                                             218.500 

 
Totaal                                           218.500 

 
In bovenstaande balans worden de bezittingen en het vermogen en de schulden naast elkaar gezet. 
Bezittingen, in vakjargon de activa, in het linkerrijtje (debet) en vermogen en schulden (de passiva) in 
het rechterrijtje (credit). 
Dit leidt uiteraard altijd tot een evenwicht, immers de bezittingen minus de schulden is het vermogen. 
Dit vermogen kan negatief zijn. Ook dan wordt het vermogen opgenomen onder de passiva. 
 
De vermogensspecificatie kan ook op een iets andere manier uitgelegd worden. In plaats van een 
specificatie van het eigen vermogen kan ook gesteld worden dat de balans een opsomming is van alle 
bezittingen van een onderneming (de activa), waarbij tevens wordt aangegeven in hoeverre deze 
activa met eigen vermogen of met geld van derden (schulden) is gefinancierd (de passiva). 
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Om de financiële positie snel te kunnen aflezen worden de verschillende bezittingen en schulden en 
het vermogen ingedeeld in verschillende rubrieken. Indeling in deze rubrieken van bovenstaande 
balans leidt tot het volgende plaatje: 
 
 
Activa (bezittingen)                                           BALANS   Passiva (vermogen/schulden) 
 Materiële vaste activa 
Eigen woning                        200.000 
Auto                                          5.000 
Inboedel                                  10.000 
 
                                                             215.000 
 
Vlottende activa 
Vordering zoon                                         2.500 
 
Liquide middelen 
Bank en kas                                              1.000 

 

Eigen vermogen 
Eigen vermogen                                     67.000 
 
 
Langlopende schulden 
Hypotheek                                            150.000 
 
 
Kortlopende schulden 
Te betalen rente                                      1.500 

 
Totaal                                                    218.500 

 
Totaal                                                  218.500 

 
 
Bovenstaande balans zal redelijk overeenkomen met die uit de jaarrekening van de meeste 
ondernemingen, stichtingen en verenigingen zoals die over jaarlijks wordt opgesteld. 
Alvorens in te gaan op de systematiek van de rubricering worden ze eerst even afzonderlijk 
besproken. 
 
 
Rubrieken op de balans 
 
Materiële vaste activa 
Wellicht meteen de moeilijkste rubriek.  
Onder de materiële vaste activa worden investeringen opgenomen. Bijvoorbeeld de aanschaf van een 
gebouw, een auto, een computer, meubilair etc. Het gaat dus om goederen die langer dan 1 jaar door 
een onderneming worden gebruikt. Het opnemen van deze goederen in de rubriek materiële vaste 
activa wordt “activeren” genoemd. 
Deze investeringen worden vervolgens in enkele jaren afgeboekt ten laste van de exploitatie. Dit is het 
zogenaamde afschrijven. 
 
Een voorbeeld ter verduidelijking van het afschrijven en het nut van het activeren 
 
Onderneming A. koopt een pand van € 500.000.  Stel dat dit de enige handeling is in een bepaald jaar 
en de stichting had behalve € 500.000 op de bank verder geen bezittingen of schulden. 
 
 
De balans van Onderneming A. voor de investering: 
 
Activa (bezittingen)                                           BALANS   Passiva (vermogen/schulden) 
Liquide middelen  
Bank en kas                                    500.000 
 

Eigen vermogen 
Eigen vermogen                            500.000 
 

 
Totaal                                             500.000 

 
Totaal                                             500.000 
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De balans van Onderneming A. na investering zonder activering 
 
 
Activa (bezittingen)                                           BALANS   Passiva (vermogen/schulden) 
Liquide middelen  
Bank en kas                                              0 
 

Eigen vermogen 
Eigen vermogen                                        0 
 

 
Totaal                                                        0 

 
Totaal                                                        0 

 
 
 
De balans van Onderneming A. na investering met activering 
 
 
Activa (bezittingen)                                           BALANS   Passiva (vermogen/schulden) 
Materiële vaste activa  
Gebouw                                          500.000 
 

Eigen vermogen 
Eigen vermogen                             500.000 
 

 
Totaal                                             500.000 

 
Totaal                                              500.000 

 
 
Het voorbeeld is uiteraard gechargeerd, maar maakt wel de reden van activeren duidelijk. In de balans 
zonder activering is het eigen vermogen duidelijk niet in overeenstemming met de realiteit. 
In de balans met activering is het eigen vermogen ongewijzigd. Dit klopt ook met de realiteit. In eerste 
instantie had men het vermogen op de bank staan. Dit is vervolgens geïnvesteerd in een gebouw. 
 
 
Afschrijven 
Naast een juist inzicht in het vermogen is ook goed inzicht in het resultaat alleen mogelijk als er wordt 
geactiveerd en vervolgens wordt afgeschreven. Over afschrijvingen bestaan nogal wat misverstanden. 
Soms hoor je dat afschrijvingen bestemd zijn om na verloop van tijd (spaarpotje) weer een nieuwe 
investering te kunnen doen. Dit is niet juist. Financiering staat in feite los van de afschrijving. Een 
investering kan gefinancierd worden uit liquide middelen (zoals bovenstaand voorbeeld) of door 
middel van een lening. 
Het doel van de afschrijving is de waardevermindering van een investeringsgoed toe te rekenen aan 
de diverse jaren waarin deze wordt gebruikt. 
Een computer wordt tegenwoordig (fiscale regels) in vijf jaar afgeschreven. In plaats van ineens een 
bedrag van € 1.500 ten laste van het resultaat te brengen, wordt de computer eerst op de balans 
geplaatst en vervolgens in vijf jaar voor een bedrag van € 300 ten laste van het resultaat geboekt. 
 
In het voorbeeld van onderneming A. werd in de ene situatie het pand niet op de balans opgenomen 
onder de materiële vaste activa. In plaats daarvan werd deze ten laste van het resultaat gebracht. 
Het resultaat was in dat jaar: 
 
Opbrengsten               0 
Kosten     500.000 – 
 
Resultaat          -/-   500.000  =             
 
 
Het resultaat als er wel geactiveerd wordt is 0. Geen kosten en geen opbrengsten, ervan uitgaande 
dat de investering aan het eind van het jaar plaatsvindt. 
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De inschatting is dat het gebouw 33 jaar meegaat en daarna niets meer waard is; geen restwaarde.  
De jaarlijkse afschrijving wordt dan € 500.000 gedeeld door 33 jaren = € 15.000 per jaar. 
 
Resultaat         zonder activering                 met activering 
Jaar 1    -/- 500.000                 0 
Jaar 2          10.000*    -/-   5.000  
Jaar 3            5.000*    -/- 10.000 
Jaar 4                                               25.000*        10.000  
 
* deze bedragen zijn lukraak gekozen. 
 
Duidelijk is dat zonder activering het resultaat veel sterker schommelt dan bij activering en 
afschrijving, zeker bij investeringsgoederen met een kortere levensduur, die om de vijf jaar worden 
aangeschaft. 
 
Activeren leidt dus tot een beter inzicht in zowel de vermogenspositie als in het resultaat. 
 
Wellicht ter verduidelijking van het systeem van activeren en afschrijven. De balans van onderneming 
A. na twee jaar afschrijving (verder geen mutaties) ziet er als volgt uit: 
 
 
Activa (bezittingen)                                           BALANS   Passiva (vermogen/schulden) 
Materiële vaste activa  
Gebouw                                          470.000 
 

Eigen vermogen 
Eigen vermogen                             470.000 
 

 
Totaal                                             470.000 

 
Totaal                                              470.000 

 
 
De term materiële vaste activa wordt gebruikt ter onderscheiding van de “immateriële vaste activa”. 
Onder de laatstgenoemde rubriek vallen o.a. goodwill, rechten van intellectuele eigendom, 
vergunningen e.d. Aangezien deze doorgaans niet voorkomen bij kleinere ondernemingen, stichtingen 
of verenigingen, worden ze hier niet verder besproken. 
 
 
Vlottende activa 
Onder de vlottende activa worden de vorderingen opgenomen. Als deze vorderingen ontstaan naar 
aanleiding van facturering worden ze “debiteuren” genoemd. Andere vorderingen worden ter 
onderscheidt “overige vorderingen” genoemd. 
Andere vlottende activa zijn voorraden en overlopende activa (bijvoorbeeld vooruitbetaalde bedragen). 
In principe geldt dat de vorderingen op korte termijn ontvangen zullen worden. Dat wil zeggen 
minimaal binnen 1 jaar. Als de vorderingen een langere looptijd hebben (bijvoorbeeld een langlopende 
lening aan personeel) worden ze opgenomen in een andere rubriek, namelijk “financiële vaste activa”. 
 
 
Liquide middelen 
Onder de liquide middelen worden de bank- en girorekeningen opgenomen, alsmede de kasgelden.  
Soms worden de liquide middelen ook wel onder de “vlottende activa” opgenomen. 
Indien op 30 december een bedrag wordt overgeboekt van de betaalrekening naar de spaarrekening 
van een onderneming, kan het gebeuren dat het saldo wel al afgeschreven is van de betaalrekening, 
maar nog niet is bijgeschreven op de spaarrekening. In dat geval wordt het ontbrekende saldo onder 
de noemer “kruisposten” opgenomen onder de liquide middelen. 
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Eigen vermogen 
Onder het eigen vermogen wordt het saldo van de bezittingen minus de schulden opgenomen. 
Meestal zal de omschrijving “algemene reserve” zijn. Tegenwoordig bestaat bij stichtingen de tendens 
het eigen vermogen op te splitsen in “algemene reserves”, “bestemmingsreserves” en 
“bestemmingsfondsen”. Naast een eenmalige storting van stichtingskapitaal, wordt het eigen 
vermogen gevormd door overschotten bij de exploitatie. Exploitatietekorten worden ten laste van het 
eigen vermogen gebracht. 
 
 
Voorzieningen 
Niet in de voorbeeldbalans opgenomen zijn de voorzieningen. Balanstechnisch zijn ze ook een 
vreemde eend in de bijt, aangezien ze niet tot het eigen vermogen behoren, maar ook niet tot de 
schulden. De meest voorkomende voorziening is de “voorziening groot onderhoud”. Deze wordt 
gevormd ten laste van het resultaat. (Jaarlijks wordt een vast bedrag ten laste van de exploitatie 
gebracht). Grote eenmalige onderhoudsuitgaven (bijvoorbeeld vervanging cv-ketel of onderhoud dak) 
worden vervolgens ten laste van deze post gebracht. Door deze systematiek wordt voorkomen dat 
grote uitgaven (die normaliter niet geactiveerd worden) ineens ten laste van het resultaat moeten 
worden gebracht. In feite is dit te vergelijken met de afschrijvingen, alleen worden hier eerst de kosten 
verantwoord en later de uitgave, terwijl bij afschrijvingen eerst de investering (uitgave)  plaats vindt en 
later de kostenverantwoording. Door met een voorziening te werken wordt het resultaat gelijkmatiger 
(de piekuitgaven worden geëgaliseerd) en wordt een beter inzicht verkregen in het eigen vermogen. 
(Op een deel van het eigen vermogen rust immers de onderhoudsverplichting die zonder de vorming 
van een voorziening niet zichtbaar wordt). 
 
Andere voorzieningen zijn: 
- Vervroegde uittreding van personeel; 
- Reorganisatiekosten; 
- Garantieverplichtingen; 
- Assurantie eigen risico. 
 
 
Langlopende schulden 
De term langlopend duidt op de looptijd van de schulden. De onder deze rubriek opgenomen posten 
hebben een looptijd die minimaal langer is dan 1 jaar. De meest voorkomende langlopende schuld is 
de hypothecaire lening. Ook andere onderhandse leningen vallen hieronder, alsmede de financiële 
lease overeenkomsten. 
 
 
Kortlopende schulden 
Onder de kortlopende schulden worden de posten opgenomen die binnen 1 jaar worden terugbetaald 
of afgelost. Indien er sprake is van een tekort op de rekening-courant (of de betaalrekening) wordt 
deze eveneens opgenomen onder de kortlopende schulden en niet als negatieve post bij de liquide 
middelen. 
Veel voorkomende posten zijn “crediteuren” (het saldo van de crediteuren administratie) en “overige 
kortlopende schulden”. Nog te betalen posten loonheffing en sociale premies, omzetbelasting en 
vennootschapsbelasting worden opgenomen onder “belastingen”.  
 
In plaats van langlopende schulden en kortlopende schulden wordt ook de term vreemd vermogen 
gebruikt. Vreemd vermogen duidt op financiering door derden, ter onderscheidt van het eigen 
vermogen. 
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Financiële ratio’s 
 
Solvabiliteit  
Aan de linkerkant van de balans (debetzijde) staan alle bezittingen, aan de rechterkant (creditzijde) 
het vermogen. Dit vermogen kan worden gesplitst in eigen vermogen en schulden (of eigen vermogen 
en vreemd vermogen). 
De verhouding tussen het eigen vermogen en de schulden kan weer worden gegeven in een 
verhoudingsgetal. De formule hiervoor is: 
 
 Eigen vermogen 
  = solvabiliteitsratio   
Vreemd vermogen 
 
De solvabiliteitsratio geeft aan in welke mate een onderneming is gefinancierd met vreemd vermogen. 
Of ruimer gesteld, in welke mate een onderneming aan haar financiële verplichtingen kan voldoen. (In 
welke mate een onderneming solvabel is). Hoe hoger de uitkomst van bovenstaande formule, des te 
gemakkelijker een onderneming een beroep kan doen op externe financiering. Bij een slechte 
solvabiliteit is de kans op een aanvullende financiering kleiner, zeker als er geen extra zekerheden 
verstrekt kunnen worden. 
 
Een harde norm waaraan kan worden getoetst of de solvabiliteit goed is of slecht, is niet eenvoudig te 
geven. Dit hangt namelijk ook van andere factoren binnen een onderneming af. (Zekerheden, 
resultaat en toekomstperspectieven). Interessanter is ook de ontwikkeling van de solvabiliteitsratio te 
volgen. Verslechterd deze, is deze stabiel of verbetert de ratio.  
Ter indicatie kan wel aangegeven worden dat een solvabiliteit lager dan 0,6 een onderneming 
potentieel riskant gefinancierd is, terwijl bij een uitkomst boven de 1 een onderneming als solvabel 
aangemerkt kan worden. De 0,6 is echter absoluut geen ondergrens. Als een eigen pand is 
gefinancierd met een hypothecaire lening zal de solvabiliteit als snel onder de 0,6 uitkomen, zeker de 
eerste jaren na aanschaf. In de loop van de tijd zal de lening afgelost worden, waardoor de solvabiliteit 
ook steeds beter zal worden. De kredietverstrekker heeft door middel van de hypotheek zekerheid 
omtrent de lening en zal een lagere solvabiliteitscijfer accepteren. Voor de kredietverstrekker zullen de 
exploitatie en de kasstromen zwaarder wegen. Hieraan kan hij immers zien of aan de rente- en 
aflossingsverplichtingen kan worden voldaan.  
 
 
Liquiditeit 
Wat bij de bespreking van de verschillende rubrieken van de balans zal zijn opgevallen is dat bij de 
bezittingen een splitsing wordt gemaakt tussen vaste activa en vlottende activa en bij het vermogen 
tussen langlopende schulden en kortlopende schulden. Dit onderscheid heeft te maken met de looptijd 
van de bezittingen (vorderingen) en de schulden. Door de balans van boven naar beneden te lezen 
komen de verschillen in de looptijden naar voren. 
Bij de bezittingen komen we het eerst de materiële vaste activa tegen. Deze bezittingen hebben een 
looptijd van minimaal 1 jaar tot 30, 40 jaren (gebouw) tot permanent (grond). Vervolgens zien we de 
vlottende activa met looptijden tot 1 jaar. Voor de vorderingen (debiteuren of nog te ontvangen) wil dit 
zeggen dat aangenomen wordt dat binnen een jaar deze vorderingen zullen zijn betaald en dus 
omgezet in liquide middelen.  
 
Bij het vermogen zien we een zelfde beeld. Allereerst het eigen vermogen. Dit is in principe 
permanent aanwezig. Vervolgens de langlopende schulden die een looptijd minimaal 1 jaar tot 30 of 
40 jaar (hypotheek) kennen. Tenslotte de kortlopende schulden die binnen 1 jaar terugbetaald moeten 
worden. 
 
Ter indicatie van de liquiditeit wordt vaak met een tweetal kengetallen gewerkt.  
Ten eerste het zogenaamde netto werkkapitaal. De formule hiervoor is: 
 
Vlottende activa + liquide middelen – kortlopende schulden = netto werkkapitaal 
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Het netto werkkapitaal geeft aan in hoeverre een onderneming op korte termijn aan haar 
betalingsverplichtingen kan voldoen. Alle vorderingen worden bij de liquide middelen opgeteld, ervan 
uitgaande dat al deze vorderingen op korte termijn geïncasseerd worden. Van dit saldo (ook wel het 
bruto werkkapitaal genaamd) worden vervolgens de kortlopende schulden afgetrokken, deze moeten 
immers op korte termijn worden betaald. Wat overblijft is dan het kassaldo na incassering van alle 
vorderingen en betaling van alle kortlopende schulden. 
Het mag duidelijk zijn dat als de uitkomst negatief is, de onderneming op korte termijn niet alle 
kortlopende schulden kan voldoen. Is het bedrag positief, dan kan de onderneming deze schulden wel 
aflossen. 
Het netto werkkapitaal is een absoluut bedrag. Dit bedrag kan ook weergegeven worden in een 
verhoudingsgetal. Deze wordt de current ratio genoemd. De formule is: 
 
 
Vlottende activa + Liquide middelen 
  = current ratio 
        Kortlopende schulden 
 
 
Indien de uitkomst hoger is dan of gelijk is aan 1, kan de onderneming aan haar korte termijn 
verplichtingen voldoen. (Het netto werkkapitaal is dan 0, of positief). Is de uitkomst lager dan 1, dan 
kan de onderneming op korte termijn niet aan alle verplichtingen voldoen. (Het netto werkkapitaal is 
negatief). 
 
Aangezien de meeste kleine ondernemingen, stichtingen en verenigingen in geringe mate met 
langlopende vreemd vermogen worden gefinancierd, is de liquiditeit als kengetal meer relevant dan de 
solvabiliteit. Belangrijk hierbij is te beseffen dat een balans slechts een momentopname is. 
Interessanter is het dan ook om (net als bij de solvabiliteit) de ontwikkeling van de current ratio over 
een aantal jaren te volgen.  
 
Belangrijk is ook de liquiditeit (en solvabiliteit) niet los te zien van andere invloedrijke factoren. De 
meeste liquiditeitsproblemen ontstaan door: 

1. slechte resultaten, er wordt verlies geleden; 
2. grote investeringen in vaste activa; 
3. debiteuren betalen laat; 
4. er vinden grote extra aflossingen plaats op langlopende schulden. 

 
Mocht er bij een onderneming dus sprake zijn van een slechte liquiditeit of een minder goede liquiditeit 
en één of meerdere van bovenstaande punten spelen, dan is het verstandig tijdig een 
liquiditeitsbegroting op te stellen. Hieruit zullen de tekorten bij de liquide middelen blijken, waarop tijdig 
actie kan worden ondernomen in de vorm van bijvoorbeeld een bankkrediet, betere bewaking en 
incasso van de debiteuren, een langlopende lening ten behoeve van de investeringen of een betere 
beheersing van de exploitatie (minder kosten of meer opbrengsten), waardoor betere resultaten 
gehaald worden. 
 
 
Gouden balansregel 
In bedrijfseconomische opleidingen wordt vaak gesproken over de zogenaamde gouden balansregel. 
Deze houdt in dat de materiële vaste activa wordt gefinancierd met eigen vermogen en langlopende 
schulden. Vlottende activa dient met kortlopende schulden te zijn gefinancierd. Hoewel inmiddels 
ruimer wordt gedacht over deze stelling, geldt in ieder geval nog steeds dat materiële vaste activa niet 
gefinancierd dient te worden met kortlopende schulden.  
Waar bij ondernemingen (NV’s en BV’s) het eigen vermogen (dividend) vaak duurder is dan een 
langlopende lening (rente), is dit voor ondernemingen in mindere mate- en voor stichtingen of 
verenigingen niet van toepassing. Stichtingen en verenigingen betalen geen dividend. (Er is hooguit 
sprake van rentederving. Deze is echter lager dan de rentekosten bij een lening), daarom geldt voor 
hen dat idealiter materiële vaste activa is gefinancierd met eigen vermogen en langlopende leningen, 
en de vlottende activa met eigen vermogen en kortlopende schulden.  
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Balans lezen                              9.
   
 
Voorbeeld ratio’s 
Ter toelichting een voorbeeld van zowel de solvabiliteitsratio en de liquiditeitsratio. 
 
 
Activa (bezittingen)                                           BALANS   Passiva (vermogen/schulden) 
 Materiële vaste activa 
Pand                                     500.000 
Inventaris                                25.000 
Kantoormachines                   10.000 
 
                                                             535.000 
 
Vlottende activa 
Debiteuren                                              25.000 
 
Liquide middelen 
Bank en kas                                            50.000 

 

Eigen vermogen 
Algemene reserve                                100.000 
 
 
Langlopende schulden 
Hypotheek                                            440.000 
 
 
Kortlopende schulden 
Crediteuren                                            70.000 

 
Totaal                                                    610.000 

 
Totaal                                                  610.000 

 
 
Solvabiliteit 
 
Het eigen vermogen is 100.000 
Het vreemd vermogen is 440.000 + 70.000 = 510.000 
 
De solvabiliteit is 100.000/510.000 = 0,2.  
 
Aanzienlijk lager dan de eerder aangegeven 0,6. Vanwege de hypothecaire zekerheid is er voor de 
kredietverstrekker geen reden deze lening niet te verstrekken. De boekwaarde van het pand is hoger 
dan het saldo van de hypothecaire lening. (Over het algemeen ligt de verkoopwaarde boven de 
boekwaarde).  
Als de hypotheek in 25 jaar worden afgelost en het pand in 40 jaar afgeschreven zal de solvabiliteit 
zich de komende jaren fors verbeteren, tot uiteindelijk een factor van 3. 
 
 
Liquiditeit 
 
Het bruto werkkapitaal (vlottende activa en liquide middelen) is  75.000 
De kortlopende schulden zijn      70.000 – 
 
Het netto werkkapitaal is        5.000 = 
 
De current ratio is 75.000/70.000 = 1,07 
 
De onderneming kan dus op korte termijn aan haar verplichtingen voldoen, hoewel de marge niet 
groot is. Interessanter is het dan ook te weten of de current ratio zich ten opzichte van voorgaande 
jaren heeft verbeterd, verslechterd of dat de liquiditeitspositie op hetzelfde peil is. 
Belangrijk is ook in hoeverre de onderneming te maken krijgt met 1 van de op pagina 8 genoemde 
punten. 
 
 
Samenvattend 
Hoewel minder eenvoudig te lezen dan de resultatenrekening, biedt de balans de nodige extra 
informatie. Mocht u ondanks, of naar aanleiding van voorgaande, vragen hebben kunt u uiteraard altijd 
contact met ons opnemen. 
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