
	

Hoe lees je een jaarrekening? 
	
	

INLEIDING 
 
Voor het lezen van een jaarrekening heb je met name gezond verstand nodig. Tenminste zo kijk ik er tegenaan. Er 
worden onnodig veel ingewikkelde termen gebruikt waardoor je als leek al snel uit het veld geslagen bent. Laten we 
dus kijken naar de meest essentiële termen en stapsgewijs een analyse maken.  
 
De jaarrekening bestaat in essentie uit twee documenten: de ‘balans’ en de ‘winst- en verliesrekening’. Op de balans 
zie je een momentopname van je bedrijf. En op de winst- en verliesrekening (W&V) zie je een samenvatting van het 
hele jaar. Waarom heb je een momentopname nodig en waarom is een W&V niet gewoon voldoende? Dat komt 
omdat de jaarrekening laat zien dat je bijvoorbeeld het hele jaar huur betaalt en de balans van 31 januari laat zien 
dat je zes maanden voorruit hebt betaald. De balans laat in dit geval zien dat je financieel ‘gezond’ bent omdat je de 
huur voorruit hebt betaald. Op de W&V rekening zie je niet wanneer je de huur hebt betaald. Dat zie je wel op de 
balans.  
 
De balans geeft dus eigenlijk heel veel informatie over de financiële ‘gezondheid’ van je bedrijf. Want als je de huur 
niet voorruit hebt betaald en er zelfs nog bedragen open staan, dan zie je dat ook terug op de balans. En dan zou je 
dat als ‘ongezond’ kunnen zien. Tenminste dat hangt ervan af hoeveel risico de ondernemer aangaat. De ene 
ondernemer ligt ervan wakker als hij zijn leveranciers niet binnen 30 dagen betaalt en de andere ondernemer slaapt 
nog prima met een huurachterstand van zes maanden.  
 
Maar goed, laten we iets dieper ingaan op de balans en de W&V.  
 
De balans is een momentopname van de bezittingen en schulden van een onderneming op een bepaald tijdstip, 
bijvoorbeeld 12 uur ‘snachts op 31 december 2016. Deze momentopnamen worden regelmatig gemaakt waardoor je 
kunt zien hoe sommige bezittingen en schulden zich ontwikkelen. 
 
De Winst en verliesrekening is een samenvatting van de winsten of verliezen gedurende een bepaalde 
periode, bijvoorbeeld van 1 januari tot 31 december. Deze meet de totale inkomsten en trekt daar de totale kosten 
vanaf. Het opstellen van een winst en verliesrekening wordt gedaan volgens strikte boekhoudregels. Dat is vaak ook 
de reden waarom je van je boekhouder of accountant een rapport krijgt van tenminste 30 pagina’s. Al die extra 
pagina’s zijn ervoor bedoeld om te onderbouwen waarom sommige kosten op een bepaalde manier zijn geboekt.

	
 
 
  



	

De Balans 
 
De balans bestaat uit twee delen die met elkaar ‘in balans’ moeten zijn. Dit betekent dat het totaalbedrag van de 
‘Activa’ (bezittingen) hetzelfde moet zijn als het totaalbedrag van de ‘Passiva’ (herkomst). Met andere woorden, je 
moet van elke bezitting kunnen zien hoe je die ooit betaald hebt.  
 
Dus stel je hebt een laptop (bezitting: vaste activa) en die heb je met je eigen spaargeld (herkomst: eigen vermogen) 
betaald. Of je had geen spaargeld en je staat nu rood op je betaalrekening (herkomst: vreemd vermogen). 
 
Hieronder zie je wat er allemaal onder activa en passiva wordt verstaan.    
 

ACTIVA	 PASSIVA	
	 	

	
Vaste	activa	

	
Eigen	vermogen	

• Immateriële	activa	
(Goodwill,	patenten,	lienties)	

• Geplaatst	kapitaal	

• Netto	vaste	activa	
(Grond	en	gebouwen,	fabrieken	en	apparatuur,	
transportmiddelen,	computers,	
kantoorapparatuur)	

• Kapitaal	reserves	

• Investeringen	
(Vaak	aandelen	in	gelieerde	ondernemingen)	

• Winstreserves	

	 Langlopende	leningen	
(Langer	dan	1	jaar	zoals	hypotheken,	obligaties,	
leningen)	

Vlottende	activa	 	
• Voorraden		
(Grondstoffen,	onderhanden	werk,	
eindproducten,	reservematerialen)	

	

• Debiteuren	
(Handelsdebiteuren:	verschuldigde	bedragen	
van	klanten)	

Vlottende	passiva	

• Liquide	middelen	
(Kortlopende	bankdeposito’s)	

• Crediteuren	
(Handelscrediteuren:	Verschuldigde	bedragen	
aan	leveranciers)	

• Diversen	
(Vooruitbetalingen	aan	leveranciers)	

• Korte	leningen	
(Bank	debetstand	en	andere	rentedragende	
kortlopende	schulden)	

	 • Diversen	
(Rentes,	belastingen	en	verschuldigd	dividend)	

	 	

  



	

ACTIVA 
 
Vaste Activa zijn langlopende investeringen. Wat bedoel je met lang lopend? Dit zijn aankopen geweest de lange 
termijn, zoals een machine. Onder vast activa vallen de volgende posten:  
• Immateriële activa 

Hier vallen alle activa onder die geen stoffelijke vorm hebben. De belangrijkste post is goodwill. Dit is een 
onderdeel dat aanleiding geeft tot veel meningsverschillen omdat dit ook iets zegt over de waardering van het 
bedrijf. Hoeveel is de goodwill waard en wie bepaald dat? Deze post zit aan strikte boekhoudregels vast. De 
balans heeft niet als doel om de marktwaarde (dus hoeveel krijg ik ervoor als ik mijn bedrijf verkoop) van het 
bedrijf te bepalen.   

• Netto vaste activa 
Hiertoe behoren langdurige, materiele posten die nodig zijn voor de exploitatie van het bedrijf. Grond, 
gebouwen, machines, kantoorapparatuur en transportmiddelen zijn de gangbare posten.  

• Investeringen/overige activa 
Deze post bevat langlopende aandelenbeleggingen in andere bedrijven voor handelsdoeleinden.  

 
Vlottende activa zijn alle kortlopende bezittingen van het bedrijf. Kortlopend betekent dat ze snel weer kunnen 
worden omgezet in geld, dat wil zeggen in een periode van minder dan 12 maanden. De volgende posten vallen 
hieronder: 
• Voorraden 
• Debiteuren 
• Liquide middelen 
• Diverse vlottende activa 
Deze posten zijn constant in beweging. Voorraden grondstoffen worden omgezet in eindproducten. Deze wijzigen bij 
verkoop in debiteuren die op termijn contant worden betaald aan het bedrijf. 
 
 
  



	

PASSIVA 
 
Eigen vermogen is een overzicht van alle aanspraken van de onderneming zelf. Dit is het meest interessante 
deel van de balans. Hiertoe behoren alle aanspraken van de eigenaren op de onderneming. Voor beginners is het 
van belang te onthouden dat het om het totaalcijfers gaat en niet om de uitsplitsing in de diverse posten. 
• Uitgegeven gewoon aandelenkapitaal 
• Kapitaalreserves 
• Winstreserves 
 
Langlopende leningen Hiertoe behoren hypotheken, schuldbrieven, leningen op vaste termijn, obligaties, 
etc, met terugbetalingstermijnen van langer dan 1 jaar. 	
	
Vlottende passiva heeft een sterke relatie met ‘vlottende activa’. Debiteuren zijn tegenhangers van 
crediteuren, liquide middelen en kortlopende schulden weerspiegelen hoeveel geld er beschikbaar is in het bedrijf.  
 
 
 

  



	

Winst-en Verliesrekening 
 
De winst en verliesrekening heeft specifieke betrekking op de periode van 1 januari tot31 december. De totale kosten 
worden afgezet tegen de totale opbrengsten. Maar welke kosten behoren tot deze periode? Stel we hebben geld 
ontvangen voor een dienst die we de aankomende drie jaar gaan leveren? In welk jaar nemen we die omzet dan 
mee? Hier kunnen boekhouders en accountants andere inzichten hebben. De toelichting over dit soort zaken staat 
vaak vermeldt in de toelichting van de jaarrekening.  
 
Nadat alle kosten van de omzet zijn gehaald blijft er de bedrijfswinst over. Dit is het eerste winstcijfer dat we 
tegenkomen in de jaarrekening. Er zijn namelijk nog een aantal posten die eraf kunnen om tot andere winstcijfers te 
komen. 
	
Omzet	 	
Kosten	 	
Winst	vóór	rente	en	belasting	 EBIT	
	 	
Rente	 	
	 	
Winst	voor	belasting	 EBT	
	 	
Belastingen	 	
	 	
Winst	na	belastingen	 EAT	
	 	
Dividend	 	
	 	
Winstreserves	 WR	
	
EBIT: Earnings before interest and tax 
EBT: Earnings before tax 
EAT: Earnings after tax 

	
	
	


