
	  

	  
	  

ik heb gewerkt (winst & verlies) 
en gefactureerd (balans) 

 
 
Winst- en verliesrekening = staat van baten en lasten 
 
Operationeel resultaat = bedrijfsresultaat = exploitatieresultaat 
 
Een jaarrekening bestaat uit: 

• winst & verlies rekening 
• balans 
• toelichting 

 
Cashflow: kasstroom, hoeveel geld er binnen is gekomen. 
 
Als je een verlies voorziet: dan moet je het nemen 
& 
Winst neem je pas als je het realiseert 
 
 
Balans 
 
Op de balans zie je je bezittingen en hoe je ze gefinancierd hebt. Bezittingen zijn 
bepalend voor hoe je kunt produceren. 
 
Bovenaan de balans staan de bezittingen die het langste meegaan, de vaste activa. 
Lager op de balans staan de vlottende activa (courante zaken). Datzelfde geldt voor 
de passiva. 
 
Debiteuren zijn klanten die nog moeten betalen. 
Crediteuren zijn leveranciers die jij nog moet betalen. 
 
Credit komt van credere: de mensen die in je geloven, die vertrouwen in je hebben, 
die denken dat jij ze terug kunt betalen. 
 
Als het bedrag op de balans 

• lager wordt, wordt de balans korter 
• hoger wordt, wordt de balans verlengd 

 
Eigen vermogen = intrinsieke waarde 
 
Algemene reserve: vet op de botten, reserves om mee te ondernemen. 
 
Bestemmingsreserve is er om alvast te reserveren voor bijv. nieuwe inventaris (en 
om je winst af te romen als gesubsidieerde organisatie) 
 

	  



	  

 
 
Egalisatiereserve = als de winsten van het ene jaar heel hoog zijn en het andere 
jaar laag, dan probeer je dat gelijk te trekken. 
 
Schatten van gemiddelde kosten per maand / crediteuren = ongeveer 
betalingstermijn 
 
Afschrijven 
 
Het gaat om technische of economische levensduur. 
 
In een balans zie je de historische kostprijs (de auto van Rinus kostte 25.000 
euro), na een jaar is de boekwaarde op de balans 24.650 euro.  
En ja, er bestaat ook in de boekhouding zoiets als boekverlies ;-) 
 
 
Afschrijvingskosten = wat je nodig had om te produceren (bijvoorbeeld hoeveelheid 
kilometers). Na aftrek daarvan krijg je de actuele boekwaarde, wat de auto nu 
waard is. 
 
Alle posten in de jaarrekening zijn ex BTW 
 
 
Bij de vorderingen staat wat jij nog in diensten of producten te vorderen hebt 
(bijvoorbeeld een deel van de strippenkaart systeembeheer) 


