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Als ondernemer kom je diverse situaties tegen, waarin je verantwoording moet afleggen over je
onderneming. Dit is jaarlijks tegenover de Belastingdienst, maar het kan ook zijn op verzoek van
een subsidiegever of bank. Het afleggen van verantwoording bestaat uit het overleggen van:
•
•

een balans: het overzicht van bezittingen en schulden van je bedrijf op dat moment; en
een resultatenrekening: een overzicht van het resultaat dat je behaald hebt met je bedrijf over
een bepaalde periode.

Balans
In een balans komt naar voren wat je aan geld en goederen hebt, wat je schulden zijn en wat je nog
verwacht aan geld. Een balans is altijd in evenwicht, wat betekent dat de eindbedragen in de twee
kolommen gelijk moeten zijn.
Een balans heeft ook altijd dezelfde indeling: aan de linkerkant staan de bezittingen (debet) en aan
de rechterkant het eigen vermogen en de schulden (credit).
Bezittingen
De bezittingen van een onderneming bestaan uit:
•
vaste kapitaalgoederen: gebouwen, grond en machines;
•
vlottende kapitaalgoederen: grondstoffen, producten en voorraden*, maar ook openstaande
rekeningen aan klanten;
•
liquide middelen: banksaldo, kasgeld
Vermogen
Het vermogen van een onderneming bestaat uit:
•
eigen vermogen: bezittingen min schulden
•
vreemd vermogen op lange termijn: hypotheek of lening langer dan een jaar (schuld)
•
vreemd vermogen op korte termijn: bankkrediet of openstaande rekeningen van leveranciers
(schuld)
Om een balans op te kunnen stellen zul je eerst een inventarisatie moeten maken van je
bezittingen en je schulden. Eerder kun je het eigen vermogen niet bepalen.
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Een voorbeeld
Bezittingen
Machines, werktafel (dagwaarde)
Materiaal (papier, verf, marmer)
Voorraad (litho's, sculpturen) *
Debiteuren (openstaande rekeningen aan klanten)
Kas (bankrekening)

€ 3.000
€ 5.000
€ 10.000
€ 4.500
€ 2.356

Totaal bezittingen

€ 24.856

Schulden
Lening tante Agaath (langer dan een jaar)
Crediteuren (onbetaalde rekeningen van leveranciers)
Totaal schulden

€ 2.500
€ 1.850
€ 4.350 -/-

Eigen vermogen

€ 20.506

Nu het eigen vermogen bekend is, kun je de balans op gaan maken:
Debet

Balans per 1 januari

Vaste kapitaalgoederen
€ 3.000
Vlottende kapitaalgoederen
(materiaal, voorraad en debiteuren) € 19.500
Liquide middelen
€ 2.356
€ 24.856

2008
Eigen vermogen
Vreemd vermogen lange termijn
Vreemd vermogen korte termijn

Credit
€ 20.506
€ 2.500
€ 1.850

€ 24.856

Let op: de balans kan natuurlijk nooit alleen op het eigen vermogen worden aangepast. In de
loop van het jaar heb je natuurlijk je crediteuren betaald, hebben je debiteuren jou betaald en
is je voorraad misschien toe- of afgenomen. Je zult dus elke keer weer moeten inventariseren.

Resultatenrekening
In een resultatenrekening komt naar voren, wat het resultaat van de onderneming over een
bepaalde periode is geweest: de winst of het verlies. De resultatenrekening heeft een linkerkant
(debet) waarin de kosten zijn opgenomen en een rechterkant (credit) waarin de opbrengsten zijn
opgenomen.
Kosten
De kosten van een onderneming kunnen bestaan uit:
•
materiaalkosten
•
kosten van derden (uitbesteed werk)
•
atelierkosten (huur, energie, telefoon,)
•
verwervingskosten (expositie, drukwerk, etentjes)
•
administratiekosten
•
afschrijvingen (apparatuur)
•
overige kosten
Opbrengsten
Opbrengsten kunnen bestaan uit:
•
verkopen
•
opdrachten
•
vacatiegelden
•
huurvergoedingen
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•

etc.

Wanneer deze bedragen bekend zijn is het opstellen van resultatenrekening niet moeilijk meer.
Een voorbeeld
Debet
Materiaalkosten
Kosten van derden
Atelierkosten
Verwervingskosten
Afschrijvingen
Administratiekosten
Overige kosten
Winst

Resultatenrekening over 2008
€ 4.000
€
350
€ 2.700
€ 1.000
€
400
€
300
€
250
€
790
€

9.790

Verkopen
Opdrachten
Vacatiegelden
Huurvergoedingen

Credit
€ 5.500
€ 3.150
€
240
€
900

€ 9.790

De uitkomsten van de resultatenrekening kunnen overgenomen worden in de balans van 1 januari
2009. Dit betekent dat het eigen vermogen toeneemt met het winstbedrag.

* Voorraden aan werk hebben de waarde van het materiaal waarvan het is gemaakt. Pas bij verkoop
krijgt het 'echte' waarde!
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