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Voorwoord 

 

Dit voorbeeldverslag bevat de twee eerste hoofdstukken uit het SlimRekenen 
verslag van het accounting deel van het vak Financiële Processen. SlimRekenen is 

een unieke samenwerking tussen SlimStuderen en Capita Selecta, waarbij de 

theorie en praktijk met elkaar worden gecombineerd. 

 
Hoe ziet een SlimRekenen boekje eruit? 

Oefenen staat bij SlimRekenen centraal. Elk hoofdstuk in dit verslag is dan ook 

opgebouwd rondom deze gedachte. Tijdens dit verslag houden we per hoofdstuk 

de volgende structuur aan: 
 

1. Uitleg van de theorie; 

 

2. Voorbeeldopgave(s); 
 

3. Oefenopgave(s).  

 

De antwoorden op de oefenopgaves vind je achterin het verslag. Zo kun je eerst 

rustig oefenen en kom je erachter of je zelf het antwoord kunt uitrekenen.  
 

Om jezelf vlak voor het tentamen nog eens te testen of je alle stof beheerst, hebben 

we aan het eind van een SlimRekenen verslag oefenvragen op tentamenniveau 

toegevoegd. Op deze manier kun je je optimaal voorbereiden op je tentamen. 
 

Voor de allerbeste voorbereiding lees je dit verslag samen met onze 

literatuursamenvatting en onze collegesamenvatting. Hiermee heb je werkelijk 

álles in huis wat je nodig hebt om het tentamen succesvol af te ronden! 
 

Wil jij nu het gehele SlimRekenen verslag ontvangen? Wanneer je vóór 1 

mei 2017 een verslag bestelt, profiteer je van extra korting door de 

volgende kortingscode te gebruiken: PhalenmetSlim. Hiermee ontvang je 

10% korting.  
 

Succes met het tentamen van het vak Financiële Processen! 

 

Matthijs Snels 
Studiemanager SlimRekenen 
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 Een conceptueel raamwerk 

 

Dit hoofdstuk is een theoretische introductie op het conceptuele raamwerk dat 
relevant is voor het opstellen van financiële statements. Ook zullen de verschillende 

ondernemingsvormen worden behandeld.  

 

A.1  Theorie: Inleidende concepten 
 

Accounting is de ‘taal van het zaken doen’. Het is een informatief systeem dat 

data omzet in reportages, zakenactiviteiten meet en deze resultaten communiceert 

naar beslissingsnemers. Deze beslissingsnemers maken beslissingen op basis van 
de verstrekte informatie. Boekhouden is het rekenkundige onderdeel van 

accounting, zoals rekenen een onderdeel is van wiskunde. Accounting bestaat uit 

boekhouden, maar het bevat ook het gebruik van de informatie die verstrekt wordt 

door boekhouden.  
 

Er zijn twee soorten accounting, namelijk Financial Accounting en Management 

Accounting. Financial Accounting is een vorm van accounting die de focus legt 

op de behoeftes van externe gebruikers. Financial accounting verschaft informatie 

aan investeerders, crediteuren, overheidsinstanties, het publiek, etc. om ze te 
ondersteunen in het maken van strategische beslissingen. Management 

accounting daarentegen, focust meer op de behoeftes van interne gebruikers, 

bijvoorbeeld managers. Management accounting verschaft hen informatie over 

budgetten, voorspellingen en projecties, die vervolgens worden gebruikt om 
beslissingen te maken. 

 

De onderstaande tabel illustreert de grootste verschillen tussen Management 

Accounting en Financial Accounting. 
 

 Management 
accounting 

Financial accounting 

Doel van het rapport Specifiek-doel Algemeen 

Publiek Intern Extern 

Mate van detail 
Gedetailleerd 

Algemener 

Regulaties Geen Vele (GAAP en IFRS) 

Tijdsoriëntatie Voorwaarts en 

achterwaarts Achterwaarts 

Het soort informatie Financieel en niet-

financieel 

Voornamelijk financieel 

Kwaliteit van de 

informatie 

Focus op bruikbaarheid Wisselende doelen 

 

Accounting standaarden 

De regels wat betreft accounting verschillen per rechtsgebied en land; verschillende 

landen hebben verschillende accounting standaarden geïntegreerd voor zakelijke 
transacties. Al deze transacties zijn in het algemeen gebaseerd op de General 

Accepted Accounting Principles (GAAP). Investeerders willen graag financiële 

statements met andere organisaties uit andere landen vergelijken. Als men 

hiervoor de accounting moet aanpassen naar een bepaald standaard, kost dat veel 

tijd en geld. De International Financial Reporting Standards (IFRS) is een 
oplossing voor dit probleem. Het doel is om een enkele set van begrijpelijke, 

implementeerbare en uit hoge kwaliteit bestaande accounting standaarden op de 

stellen om zo de deelnemers van de financiële markt te ondersteunen bij het maken 

van beslissingen. Deze standaarden moeten informatie over de financiële positie, 
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prestatie en veranderingen in financiële situatie van een organisatie verschaffen. 

Momenteel worden deze standaarden in de meeste landen gehanteerd. 

Enkele voordelen van het gebruiken van accounting standaarden: 
 Financiële statements zijn wereldwijd vergelijkbaar; 

 Het is makkelijker voor investeerders om informatie van verschillende 

bedrijven in dezelfde industrie met elkaar te vergelijken; 

 Bedrijven hoeven maar een set aan financiële statements op te stellen; 
 IFRS verlaagt de kosten van wereldwijd zakendoen significant. 

 

Een nadeel van het gebruik van accounting standaarden, is dat het kan zorgen voor 

het verlies van details bij transacties.  
 

A.2  Oefenopgave: Inleidende concepten 

 

Oefenopgave 1 
Wat is volgens het Conceptual Framework of Accounting Principles, opgesteld door 

het International Accounting Standards Board (IASB), het primaire doel van 

financiële verslaggeving? 

A. Om informatie te verstrekken aan investeerders om ze in staat te stellen 

om economische beslissingen te maken. 
B. Om het management te helpen bij het maken van beslissingen. 

C. Om de inkomensverdeling aan aandeelhouders te bepalen. 

D. Om financiële informatie te verstrekken. 

 
A.3  Theorie: Conceptueel raamwerk 

 

Het conceptuele raamwerk 

Het conceptuele raamwerk is het fundament voor het oplossen van grote 
problemen binnen accounting. Het omvat de vragen waarom, wie, wat en hoe, voor 

financiële accounting. Hieronder zal het doel, de kwalitatieve karakteristieken, de 

beperkingen, de aannames en de elementen van het conceptuele raamwerk 

worden besproken.  

 
De focus van het conceptuele raamwerk ligt op financiële statements voor 

algemeen gebruik. Deze worden minstens jaarlijks voorbereid en gepresenteerd en 

zijn gericht aan een grote diversiteit van gebruikers. De focus ligt echter bij de 

primaire gebruikers ervan zoals bestaande en potentiële investeerders, debiteuren 
en crediteuren. Het conceptuele raamwerk heeft als doel om financiële statements 

te leveren aan investeerders, debiteuren en crediteuren. Het bevat informatie over 

verschillende aspecten van een bedrijf zoals de resources, claims op deze 

resources, het effect van transacties en andere gebeurtenissen die deze resources 
en claims kunnen beïnvloeden.  

 

Deze financiële informatie wordt gebruikt om beslissing te maken. Bijvoorbeeld om 

te beslissen of er extra geïnvesteerd moet worden, krediet en financiering moet 
worden verschaft of om de prestatie van het management te beoordelen.  

 

Het conceptuele raamwerk biedt daarentegen geen richtlijnen voor speciale doelen 

van financiële statements, zoals belasting rapporten of regulatie vereisten. 

 
Kwalitatieve karakteristieken 

Het conceptuele raamwerk maakt gebruik van het principe kwalitatieve 

karakteristieken. Hierdoor worden de aspecten behandeld die nodig zijn om de 

informatie van financiële statements ook werkelijk nuttig te maken voor de 
gebruikers ervan. Deze informatie moet relevant zijn en daarnaast ook werkelijk 
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verschaffen wat het hoort te verschaffen, dit worden ook wel fundamentele 

kwalitatieve karakteristieken genoemd.  

Informatie kan een nog hogere kwaliteit krijgen als de informatie vergelijkbaar, 
tijdig, begrijpelijk en controleerbaar is, dit worden ook wel versterkende 

kwalitatieve karakteristieken genoemd.  

 

Fundamentele karakteristieken: 
 Relevantie 

 Informatie moet een verschil kunnen maken bij de beslisser. Dit 

gebeurt wanneer financiële informatie wordt gebruikt om 

voorgaande evaluaties (bevestigende waarde) te beoordelen.  
Daarnaast kan het de beslisser helpen om zijn eigen voorspellingen 

voor de toekomst op te stellen (voorspellende waarde). De mate van 

relevatie kan beïnvloed worden door de materialiteit van de 

informatie. Materialiteit betekent dat de informatie belangrijk 
genoeg moet zijn voor de gebruiker. In het geval dat deze informatie 

mist, moet dit dus een duidelijk effect hebben op de uiteindelijke 

beslissing. Materiële informatie moet als enige los worden verschaft 

of besproken worden in financiële statements. Immateriële 

voorwerpen hoeven niet apart vermeld te worden en kunnen 
gecombineerd worden met andere informatie. Een voorwerp kan 

materieel zijn van nature of door zijn impact, of beide. Er is geen 

specifieke mate van materialiteit beschreven in het conceptuele 

raamwerk, aangezien het per entiteit kan verschillen. Wat als 
materieel beschouwd wordt voor de ene entiteit is niet per definitie 

materieel voor een andere. 

 Betrouwbare representatie 

 Informatie moet betrouwbaar zijn, neutraal en foutloos. Het moet 
dus een betrouwbare representatie geven van de werkelijkheid, 

anders kan de informatie niet gebruikt worden.   

 

Versterkende karakteristieken: 

 Vergelijkbaarheid 
 Mensen zoeken naar trends in financiële posities (balans) en 

prestaties (winst-en-verliesrekening). Om dit te doen, vergelijkt men 

de financiële statements van entiteiten in een bepaalde tijdsspan. 

Het is daarom belangrijk dat de voorbereiding en presentatie van 
deze financiële statements vergelijkbaar blijft in deze tijdsspan.  

 Controleerbaarheid 

 Controleerbaarheid zorgt ervoor dat informatie die wordt verschaft 

ook werkelijk op een betrouwbare wijze beschrijft wat het hoort te 
beschrijven.  

 Tijdigheid 

 Financiële informatie moet vroeg genoeg beschikbaar gesteld 

worden voor gebruikers zodat dit hen in staat stelt beslissingen te 
maken. Dit zorgt ervoor dat de informatie relevanter is naar hun 

behoeftes.  

 Begrijpelijkheid 

 Accounting informatie moet geclassificeerd, gestructureerd en 

gepresenteerd worden op een duidelijke en relevante wijze. Zo 
moeten jaarverslagen van over de hele wereld begrijpelijk zijn voor 

accountants.  

 

Beperkingen 
Het verschaffen van bruikbare en waardevolle informatie aan gebruikers heeft een 

aantal beperkingen. De meest voorkomende beperking is kosten. Financiële 
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informatie kan niet zonder kosten verschaft worden en hogere kosten zorgen 

logischerwijs voor lagere opbrengsten voor de aandeelhouders.  

Daarom moet er een afweging worden gemaakt tussen de opbrengsten en de 
kosten die het verschaffen van financiële informatie met zich meebrengt.  

 

Aannames 

Om aan de doelen van financiële statements te voldoen moeten er twee 
veronderstellingen gemaakt worden: 

 Financiële rapportages worden voorbereid op een accrual basis, dit houdt 

in dat transacties en andere gebeurtenissen worden erkend wanneer ze 

plaatsvinden en niet wanneer het geld wordt ontvangen.  
 Going concern is de veronderstelling dat de entiteit lang genoeg zal blijven 

opereren om bestaande bezittingen te gebruiken voor de beoogde doelen. 

De entiteit heeft dus de intentie om gewoon voort te blijven bestaan.  

 
Hieronder staat een tabel die het conceptuele raamwerk van accounting samenvat.  

Doel 

Het bieden van financiële informatie die nuttig is voor 

potentiële investeerders, kredietverstrekkers en andere 
schuldeisers om zo beslissingen te maken.  

Kwalitatieve 

karakteristieken 

Fundamenteel: Relevantie & betrouwbare representatie 
Versterkend: Vergelijkbaarheid, controleerbaarheid, 

tijdigheid, begrijpelijkheid. 
Beperking & 

aannames 
Cost constraint Accrual accounting Going concern 

Elementen Assets Liabilities Equity Income Expenses 
(Source: Walter T. Harrison Jr. et al, Financial Accounting, 9th edition) 

 

A.4  Theorie: Basis ondernemingsvormen 

 
Er zijn drie basis ondernemingsvormen, namelijk een eenmanszaak, een 

vennootschap en een corporatie. Elk van deze ondernemingsvormen heeft zijn 

voor– en nadelen.  

 
Een eenmanszaak is een entiteit met een enkele eigenaar. Deze vorm ziet men 

vaak terug bij kleine retail ondernemingen of verschaffers van professionele 

diensten (bijvoorbeeld huisartsen, advocaten, accountants). De eigenaar van een 

eenmanszaak is persoonlijk verantwoordelijk voor alle schulden van de 

onderneming. Voor accounting doeleinden wordt deze ondernemingsvorm gezien 
als een aparte entiteit. Dit houdt in dat de persoonlijke financiën van de eigenaar 

niet worden meegenomen in de bedrijfsresultaten.  

 

Een vennootschap heeft twee of meerdere partijen die samen eigenaar zijn. Elk 
van deze eigenaren is een vennoot. Al deze vennoten zijn verantwoordelijk voor 

het inkomen en het verlies van de vennootschap. Het risico dat elk van de vennoten 

in de onderneming heeft, is gebaseerd op het percentage van de onderneming dat 

men bezit. Dit betekent dat elke vennoot belasting moet betalen op basis van zijn 
of haar individuele bedrijfsratio.  

 

Een vennootschap onder firma heeft gezamenlijke verantwoording en oneindige 

schuld mogelijkheden. Elke vennoot kan handelen in naam van het bedrijf en 

vervolgens legaal standhoudende afspraken maken zonder hierin beperkt te 
worden. Dit maakt een vennootschap onder firma risicovol, aangezien een 

onverantwoordelijke vennoot grote schulden voor zijn of haar medevennoten kan 

creëren zonder de toestemming of zelfs het bewustzijn van hen.  
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Een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (LLP, limited-liability 

partnerships) zijn vennootschappen waarin een vennoot geen schulden kan 

creëren voor zijn of haar medevennoten.  
Elke vennoot in deze ondernemingsvorm is alleen verantwoordelijk voor zijn of haar 

eigen investeringen en het proportionele deel van de schulden. Desalniettemin 

moeten alle vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid één algemene 

vennoot hebben die oneindig alle vennootschapsschulden op zich kan nemen.  
 

Een corporatie is een ondernemingsvorm waarbij de aandeelhouders de eigenaar 

zijn. Deze aandeelhouders hebben allemaal hun eigen aantal aandelen in het 

bedrijf, wat tevens ook hun stemrecht of claim op het bedrijf is.  
 

Het voordeel is de mogelijkheid om kapitaal te verwerven door aandelen uit te 

geven aan het publiek. Aandeelhouders in een onderneming bestaan uit alle type 

entiteiten (individuen, vennootschappen, corporaties of andere types). Corporaties 
zijn groter dan eenmanszaken en vennootschappen wat betreft hun bezittingen, 

inkomen en aantal werknemers. Aandeelhouders hebben geen persoonlijke claim 

wat betreft de schulden en leningen van de onderneming. Desalniettemin hebben 

aandeelhouders uiteindelijke controle over de onderneming, aangezien elke 

aandeelhouder een stem per aandeel krijgt. Daarnaast kunnen aandeelhouders 
meestemmen voor de verkiezingen van de Raad van Bestuur.  

 

A.5  Oefenopgave: Basis ondernemingsvormen 

Oefenopgave 2 
Met betrekking tot de verschillende bedrijfsvormen, wat is het voordeel van een 

limited-liability partnership t.o.v. een vennootschap onder firma? 

A. Een naamloze vennootschap is vrij van de administratieve lasten die worden 

opgelegd door de wet. 
B. Een naamloze vennootschap is gemakkelijker op te zetten. 

C. Er is meer flexibiliteit met betrekking tot de herstructurering en de 

ontbinding van het bedrijf voor een naamloze vennootschap. 

D. Elke vennoot in de limited-liability partnership is alleen verantwoordelijk 

voor zijn of haar eigen investeringen en het proportionele deel van de 
schulden. 

 

A.6  Theorie: Ethiek 

Ethiek is een belangrijk aspect van accounting, aangezien de beslissingen in dit 
veld beïnvloed worden door 3 factoren: 

 De economische factor: De beslissing die gemaakt moet worden moet 

baten opleveren voor de persoon die de beslissing maakt. Als iedereen 

keuzes maakt die de uitkomst voor zichzelf maximaliseert, zorgt dit voor 
een maximale uitkomst voor de samenleving als geheel.  

 De legale factor: Er zijn wetten die samenlevingen structureren. Deze 

zorgen voor duidelijkheid en voorkomen misbruik van de rechten van 

individuen of de samenleving.  
 De ethische factor: Sommige acties kunnen economisch correct en 

rendabel zijn, maar misschien vanuit een moreel standpunt niet. Ethiek is 

gevormd door onze culturele, sociaaleconomisch en religieuze achtergrond. 

Deze ethiek is zeer belangrijk voor onze zakelijke en accounting 

beslissingen. 

Een aantal zaken die je in overweging kan nemen bij een ethische analyse zijn: 

 Welke opties houden het meest rekening met anderen en bouwen aan een 

gemeenschap? 

 Welke opties zijn het meest open, eerlijk en betrouwbaar? 
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 Welke opties creëren het meeste voordeel voor het grootste aantal 

aandeelhouders? 

 Welke opties behandelen anderen op een wijze waarop ikzelf ook behandeld 
zou willen worden? 
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 Financiële statements 

 

In het komende hoofdstuk zullen de basisprincipes van financiële rapportages 
besproken worden. Onder andere de balans, de winst-en-verliesrekening en de 

statement of changes in equity zullen in detail behandeld worden. De overige 

financiële statement, het kasstroomoverzicht (Statement of Cash Flows), zal in 

hoofdstuk H besproken worden.   
 

B.1  Theorie: Financiële statements 

 

Financiële statements zijn documenten die een bedrijf gebruikt om de financiële 
activiteiten van de onderneming aan verschillende groepen te rapporteren. Dit 

kunnen managers, crediteuren, investeerders of wettelijke instanties zijn. De 

geleverde informatie wordt vervolgens door deze groepen gebruikt om beslissingen 

te maken over bijvoorbeeld investeringen en strategie. Ook kan de informatie 
gebruikt worden voor beslissingen over het investeren in een bedrijf, het uitlenen 

van geld of het vergelijken van opbrengsten tussen verschillende product groepen 

om een strategische beslissing te maken.  

 

De vier standaard financiële rapportages zijn:  
 Winst-en-verliesrekening (Income statement); 

 Balans (Balance Sheet); 

 Statement of Changes in Equity; 

 Kasstroomoverzicht (Statement of Cash Flows). 
 

Aspecten van de financiële statements 

De onderstaande onderdelen zijn essentieel voor het opstellen van financiële 

statements: 
 Activa zijn de economische bezitting van de onderneming. Deze bezitting 

leveren naar verwachting economische voordelen op in de toekomst. 

Voorbeelden van activa zijn kas, voorraad, debiteuren (iemand die jou nog 

geld schuldig is) en machines. Een bedrijf heeft vlottende– en vaste activa.  

 Passiva zijn de betalingsverplichtingen van de onderneming, die naar 
verwachting zorgen voor een outflow van economische middelen. Dit zijn 

onder andere bankleningen en crediteuren (geld dat het bedrijf anderen nog 

schuldig is). Er wordt een onderscheid gemaakt tussen kortlopende 

schulden en langlopende schulden. 
 Eigen vermogen is het aandeel in de onderneming dat overblijft na het 

aftrekken van de passiva van de activa. Het eigen vermogen staat voor het 

deel van de onderneming waar de aandeelhouders een claim op hebben. 

Het eigen vermogen bestaat uit het aandelenkapitaal (share capital), het 
deel dat aandeelhouders hebben geïnvesteerd, meestal in de vorm van 

aandelen en de ingehouden inkomsten (retained earnings), het deel van 

de inkomsten dat opzij wordt gezet om te herinvesteren in de onderneming. 

 Inkomsten (income) zijn positieve verandering van de economische 
voordelen binnen een bepaalde accounting periode. Dit leidt tot een 

vergroting van het eigen vermogen zonder dat transacties met 

aandeelhouders hier een rol in spelen. Inkomsten bestaan uit revenue, 

inkomsten uit de normale activiteiten van de onderneming (bijvoorbeeld 

verkoopopbrengsten) en gains, deze vallen typisch buiten de reguliere 
activiteiten van de onderneming (denk bijvoorbeeld aan subsidies). 

 Uitgaven (expenses) zijn negatieve veranderingen van de economische 

aspecten binnen een bepaalde accounting periode. Dit leidt tot een verlaging 

van het eigen vermogen zonder dat transacties met aandeelhouders hier 
een rol in spelen.  
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Uitgaven (expenses) ontstaan uit de reguliere activiteiten van de 

onderneming (huurkosten, salarissen, belastingen). Afschrijvingen, 

waardeverminderingen en voorzieningen zijn ook uitgaven. Verliezen 
(losses) daarentegen komen niet door de reguliere activiteiten van de 

onderneming, maar kunnen veroorzaakt worden door bijvoorbeeld een 

natuurramp.  

 
Een aspect wordt opgenomen in een financieel statement indien: 

 Het aspect er waarschijnlijk voor zorgt dat er economische waarde van of 

naar de onderneming stroomt; 

 De kosten of waarde van het aspect betrouwbaar gemeten kunnen worden. 
 

Er bestaan organisaties die bestaan uit verschillende corporaties die beheerd 

worden door een groep aandeelhouders. Corporaties met zo een structuur vereisen 

gecombineerde inkomens, uitgaven, passiva en aandelenkapitaal. Deze moeten 
vervolgens gerapporteerd worden alsof ze van een enkele onderneming komen. Zo 

een financieel statement wordt geconsolideerd genoemd.  

 

De onderstaande formules zijn essentieel om de wiskunde achter financiële 

statements te begrijpen. 
 

Accounting formule (1) 

De basis accounting formule weergeeft de relatie tussen activa, passiva en 

vermogen: 
 

𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠 =  𝐿𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠 +  𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 

 

Ook wel: 
 

𝐵𝑒𝑧𝑖𝑡𝑡𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛 = 𝑠𝑐ℎ𝑢𝑙𝑑𝑒𝑛 + 𝑒𝑖𝑔𝑒𝑛 𝑣𝑒𝑟𝑚𝑜𝑔𝑒𝑛 

 
Dit wordt geïllustreerd in het onderstaande figuur: 

 

Assets (1000) 
 Equity           (350) 

= Liabilities (650) 

 

Accounting formule (2) 

De tweede accounting formule weergeeft hoe de opbrengsten van een 
onderneming in een bepaalde periode berekent kunnen worden: 

 
𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑖𝑛𝑘𝑜𝑚𝑒𝑛 =  𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑖𝑛𝑘𝑜𝑚𝑠𝑡𝑒𝑛 𝑒𝑛 𝑎𝑎𝑛𝑤𝑖𝑛𝑠𝑡𝑒𝑛 –  𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑢𝑖𝑡𝑔𝑎𝑣𝑒𝑛 𝑒𝑛 𝑣𝑒𝑟𝑙𝑖𝑒𝑧𝑒n 

 

 Netto-inkomen ontstaat wanneer de opbrengsten groter zijn dan uitgaven, 

een voorbeeld hiervan wordt geïllustreerd in het onderstaande figuur: 

 

Netto-

inkomen 

= Totale inkomsten en 

aanwinsten 
- Totale uitgaven en 

verliezen 

(450)  (800)  (350) 

 

 Nettoverlies ontstaat wanneer de uitgaven groter zijn dan de opbrengsten, 

een voorbeeld hiervan wordt geïllustreerd in het onderstaande figuur: 

 

Nettoverlies = Totale inkomsten en 

aanwinsten 

- Totale uitgaven en 

verliezen 

(-400)  (600)  (1000) 
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Een stijging van de inkomsten leidt tot een stijging van het eigen vermogen een 

stijging van de uitgaven leidt tot een daling van het eigen vermogen. Netto-

inkomen wordt gezien als een stijging van de ingehouden winsten en nettoverlies 
wordt gezien als een daling van de ingehouden winsten.  

Opmerking: 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑜 𝑖𝑛𝑘𝑜𝑚𝑒𝑛 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑘𝑜𝑚𝑒𝑛 –  𝑘𝑜𝑠𝑡𝑒𝑛 𝑣𝑎𝑛 𝑣𝑒𝑟𝑘𝑜𝑝𝑒𝑛  
 

Een succesvolle onderneming kan ervoor kiezen om dividend uit te keren aan de 

aandeelhouders als een beloning voor de investering. Dit gebeurt vaak in cash. 

Deze dividenden worden gezien als een directe verlaging van de ingehouden 

inkomsten.  
Opmerking: Een bijdrage van aandeelhouders aan het kapitaal wordt niet gezien 

als inkomen. Het uitkeren van dividend zal dus ook nooit het inkomen beïnvloeden 

omdat het niet wordt gezien als een uitgave.  

 
Het onderstaande diagram weergeeft een overzicht van de componenten van de 

ingehouden winsten. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
  

 

 
 
 

 
 

 

(Source: Walter T. Harrison Jr. et al, Financial Accounting, 9th edition) 

 

Vragen van eventuele beslissingsmakers 

Beslissingsmakers in de organisatie hebben verschillende vragen die beantwoord 

kunnen worden aan de hand van financiële statements. Hieronder staan enkele van 
deze vragen en hoe ze beantwoord kunnen worden. 

 Hoe goed heeft het bedrijf afgelopen jaar gepresteerd? 

 Pak het overzicht van het totaalresultaat (Statement of 

Comprehensive Income) erbij (bestaande uit de Income Statement 
+ Other Comprehensive Income); 

 Antwoord: inkomsten – uitgaven = netto-inkomen (verlies)  

netto-inkomen (verlies) +/- Other Comprehensive Income = 

totaalresultaat (Total Comprehensive Income). 
 Waarom is het vermogen van de onderneming afgelopen jaar veranderd? 

 Pak de Statement of Changes in Equity erbij; 

 Antwoord: vermogen aan het begin van het jaar + totaalresultaat 

(Total Comprehensive Income) - dividenden +/- 

vermogenstransacties met de eigenaars = eindvermogen (Ending 
Equity). 

 Wat is de financiële positie van de onderneming aan het einde van het jaar? 

 Pak de balans erbij; 

 Antwoord: activa = passiva + vermogen. 

= - +/- 

Uitgaven in 
de periode 

Inkomsten 

in de 
periode 

Dividenden 

in de 

periode 

Eindbalans 

van de 

ingehouden 

winsten 
(retained 
earnings) 

Beginbalans van 

de ingehouden 
winsten (retained 

earnings) 

 

Netto-

inkomen  

(of netto 
verlies)  

in de periode 

= 

- 
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 Hoeveel kas heeft de onderneming gegenereerd en uitgegeven afgelopen 

jaargang? 

 Pak het kasstroomoverzicht (Statement of Cash Flows) erbij; 
 Antwoord: operationele kasstromen +/- investeringskasstromen +/- 

financiële kasstromen = netto-kasstromen. 

 

De volgorde waarin financiële informatie tussen verschillende financiële statements 
stroomt is belangrijk en wordt in de onderstaande figuur weergeven. 

 

 
(Source: Walter T. Harrison Jr. et al, Financial Accounting, 9th edition) 

 

De informatie uit de winst-en-verliesrekening wordt gebruikt voor de Statement of 

Changes in Equity en de informatie uit de Statement of Changes in Equity wordt 
weer gebruikt voor de balans enzovoorts. 

 

B.2  Voorbeeldopgaven: Financiële statements 

 
Voorbeeldopgave 1 

Een bedrijf dat gespecialiseerd is in het produceren van stoelen besluit hout op 

rekening in te kopen. Waar is dit een voorbeeld van? 

A. Passiva 
B. Aandelenkapitaal 

C. Inkomen 

D. Ingehouden inkomsten 

 

 
 

Voorbeeldopgave 2 
Op 1 januari 2014, was de totale activa van Wien Chocolade €147.000; op 31 

december 2014 was de totale activa €167.000. Op 1 januari 2014 was de totale 

passiva €116.000; op 31 december 2014 was de totale passiva €121.000. Hoe 

groot is de verandering en wat is de richting van de verandering van het eigen 
vermogen van Wien Chocolade voor 2014?  

 

 
 

Winst -en verlies 
rekening

Statement of 
Changes in 

Equity
Balans

Kasstromen 
overzicht

Doordat het bedrijf op rekening koopt, verkrijgt het grondstoffen (hout) terwijl hier nog 

niet voor betaald is. Dit is een schuld aan de leverancier van het hout en daarom een 

voorbeeld van passiva voor het bedrijf dat stoelen produceert. Het juiste antwoord is dus 

A. 
 

Opmerking: Voor de leverancier van het hout zal deze transactie als activa op de balans 

gezet worden aangezien er toekomstige inkomsten verwacht worden. 

 Bereken eerst het verschil in activa: 

 Totale activa is veranderd met €167.000 –  €147.000 =  €20.000, en is daarom 

toegenomen in 2014.  

 Bereken daarna de verandering in passiva: 
 Totale passiva is veranderd met €121.000 –  €116.000 =  €5.000, en is daarom 

toegenomen in 2014. 

 Bereken tenslotte de invloed van deze veranderingen, gebruikmakend van de 
accounting formule (1): Activa – passiva = eigen vermogen 

 €20.000 –  €5.000 =  €15.000 stijging van het eigen vermogen. 
 In 2014 is het eigen vermogen van Wien Chocolade dus gestegen met €15.000 
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B.3  Oefenopgave: Financiële statements 

 

Oefenopgave 1 
Op 31 december 2015, had Coca Cola Company een eigen vermogen van €240.000. 

Op 31 december 2015 kon Coca Cola Company inkomsten van €500.000, uitgaven 

van €440.000 en een opname van de eigenaars (owners’ withdrawals) van €30.000 

noteren. Hoeveel bedraagt het eigen vermogen van Coca Cola op 31 december 
2015? 

 

B.4  Theorie: Balans 

 
De balans geeft informatie over de financiële positie van een onderneming. De 

activa, passiva en het eigen vermogen van een specifiek tijdstip worden 

weergegeven in de balans. De balans bestaat uit twee kanten die altijd in balans 

moeten zijn. Hieronder wordt een basis voorbeeld van een balans weergegeven.  
 

Voorbeeld: Balans 

31 December 2016 

 

Activa    (Debet) Passiva   (Credit) 

   Kas               €3.000 
   Crediteuren   €   500 

   Debiteuren   €1.500 
   Te betalen belastingen €   500 

   Voorraad   €   500    Te betalen hypotheek €1.000 

   PPE              €7.000 Eigen vermogen 

 
   Aandelenkapitaal       €7.500 

    Dividenden      €   500 

 
   Ingehouden winsten      €2.000 

Totaal    €12.000 Totaal    €12.000 

 

Activa 

Activa zijn de middelen van de onderneming die in de toekomst een economisch 

voordeel zullen bieden. Er zijn twee soorten activa: 

 Vlottende activa (current assets) worden binnen de aankomende 12 
maanden omgezet in kas, verkocht of geconsumeerd. De vlottende activa 

worden gepresenteerd in aflopende orde van liquiditeit (kas, debiteuren, 

voorraad, vooruitbetaalde uitgaven). 

 Vaste activa (non-current assets) zijn lange termijn investeringen en 
andere lange termijn activa die binnen het aankomende jaar niet omgezet 

zullen worden in kas (land, fabrieken, patenten, trademarks en goodwill).  

 

Vlottende activa 
 Voorraad: de in het magazijn opgeslagen goederen.  

 Kas: alle middelen waarmee geruild kan worden, bijvoorbeeld geld, 

bankrekeningen en cheques. 

 Accounts receivable (debiteuren): deze post laat de kasinstromen voor 

de toekomst zien. Veel bedrijven verkopen namelijk producten op rekening 
en krijgen hun geld dus pas later. 

 Notes receivable: bijna hetzelfde als accounts receivable, een note 

receivable is alleen meer bindend omdat er een promissory note 

(schriftelijke betalingsopdracht) is getekend.  
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Hierin staat dat er op een bepaalde datum betaald moet zijn. Meestal is er 

een overeenkomst gesloten over de rente. 

 Prepaid expenses/vooruitbetaalde kosten: bedrijven betalen sommige 
kosten vooraf, je kunt hierbij denken aan huur en verzekeringen. 

 

Vaste activa 

 Property, plant and equipment (PPE): bezittingen die langer dan één 
periode worden gebruikt voor de productie, administratief werk of het 

leveren van goederen en/of service.  

 Equipment, furniture en fixtures: bedrijven hebben aparte posten voor 

verschillende soorten equipment. Bijvoorbeeld voor office equipment en 

manufacturing equipment. Vaak valt dit onder PPE. 

 Gebouwen: de kosten die horen bij de gebouwen van het bedrijf, vaak valt 

dit onder PPE. 

 Land: kosten van het land dat gebruikt wordt. Vaak valt dit onder PPE. 

 
Schulden (Liabilities) 

Schulden zijn verplichtingen van de onderneming om een individu of een 

organisatie te betalen. Er zijn twee soorten schulden:  

 Kortlopende schulden (current liabilities) zijn verplichtingen of leningen 
die afbetaald moeten worden binnen één jaar (bijvoorbeeld accounts 

payable, tax payable, short-term notes payable en salary payable); 

 Langlopende schulden (non-current liabilities) zijn verplichtingen die na 

één jaar zullen zorgen voor een afname van de economische voordelen. 

 
Er bestaan verschillende soorten posten voor schulden: 

Kortlopende schulden 

 Accrued liabilities: kosten die al gemaakt zijn, maar waar nog niet voor 

is betaald. Bijvoorbeeld huur betalen na drie maanden. De eerste twee 
maanden zijn al kosten gemaakt, maar deze worden pas achteraf betaald. 

 Accounts payable (crediteuren): het bedrijf moet nog een rekening 

betalen. Er is al een product ontvangen maar hier is nog niet voor betaald.   

 Notes payable: het is het tegenovergestelde van een note receivable. Het 

is schriftelijk vastgelegd dat het bedrijf nog een rekening moet betalen. 

 Salary payable: nog te betalen salaris. Je hebt dus nog een schuld 

openstaan bij een werknemer. Het werk is al wel geleverd, maar er moet 

nog voor betaald worden.  

 Tax payable: nog te betalen belasting.  
 

Langlopende schulden 

 Hypotheek: een geldlening met een onroerend goed. 

 

Opmerking: Of een schuld een korte of lange termijnschuld is, hangt af van wat de 
twee betrokken partijen hebben afgesproken. 

 

Eigen vermogen (Shareholders’ Equity) 

Het eigen vermogen kan worden gevonden aan dezelfde kant van de balans als 
de schulden. Het eigen vermogen is het vermogen waar de eigenaren aanspraak 

op kunnen maken. Voorbeelden hiervan zijn:  

 Share capital (aandelenkapitaal): dit is de investering van de eigenaren 

(aandeelhouders) in het bedrijf. Het vormt vaak de basis van het eigen 
vermogen. Het aandelenkapitaal kan bijvoorbeeld worden verhoogd door 

het uitgeven van aandelen. 

 Retained earnings (ingehouden winsten): nettowinst kan door een 

bedrijf op twee manieren worden verdeeld.  
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Er kan worden gekozen voor het uitbetalen van dividend aan de 

aandeelhouders. Anderzijds kan de nettowinst ook binnen het bedrijf 

worden gehouden en wordt het als het ware herinvesteerd. De tweede optie 
valt onder deze post.  

 Dividend: de betaling van (een deel van) de winst van een onderneming 

aan haar aandeelhouders. 

 
Opmerking: De linkerkant van de balans bestaat uit de vlottende en vaste activa 

en de rechterkant van de balans bestaat uit de schulden en het eigenvermogen. 

Beide kanten moeten in evenwicht zijn.  

 
B.5 Voorbeeldopgave: De balans 

 

Voorbeeldopgave 3 

De financiële positie van een onderneming was op 1 mei 2015 als volgt: €75.000 

activa en €30.000 passiva. In mei 2015, heeft de onderneming de volgende 
transacties gedaan: 

1. Een note payable betaald voor €5.000 (hierover wordt geen rente betaald) 

2. Een debiteuren rekening geïnd ter waarde van €4.000 

3. Een crediteuren rekening betaald ter waarde van €3.000 
4. Een truck aangeschaft ter waarde van €15.000, €2.000 uit kas en €13.000 

op krediet (crediteuren). 

Wat is de totale waarde van de activa en de passiva van de onderneming op 31 

mei 2015? 

 
 

 

 

 
 

 

Specificeer per transactie wat er gebeurt met de activa en passiva: 

 Een note payable betaald, €5.000. 

 Activa: zal afnemen met €5.000 aangezien geld de onderneming verlaat. 

 Passiva: zal afnemen met €5.000 aangezien een schuld wordt afbetaald. 
 Een debiteuren rekening geïnd, €4.000. 

 Activa: zal hetzelfde blijven aangezien debiteuren worden omgezet in 

kas.  

 Passiva: zal hetzelfde blijven aangezien de transacties geen invloed heeft 
op dit deel van de balans. 

 Een crediteuren rekening betaald, €3.000. 

 Activa: zal afnemen met €3.000 aangezien er geld uit de onderneming 

stroomt. 
 Passiva: zal afnemen met €3.000 aangezien een schuld wordt afbetaald.  

 Een truck aangeschaft, €15.000, €2.000 kas en €13.000 op rekening. 

 Activa: zal toenemen met €15.000 aangezien nieuwe activa het bedrijf 

binnenkomt. Ook zal er een daling van de activa van €2.000 

plaatsvinden aangezien een deel van de aankoop uit de kas betaald 
wordt. 

 Passiva: zal toenemen met €13.000 aangezien er een nieuwe schuld 

wordt aangegaan in de vorm van een note payable.  

 Bereken die totale verandering: 
 Activa: €75.000 –  €5.000 −  €3.000 +  €15.000 –  €2.000 =  €80.000 

 Passiva €30.000 –  €5.000 –  €3.000 +  €13.000 =  €35.000 

 De nieuwe samenstellingen van activa en passiva bedraagt dus €80.000 en 

€35.000. 
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B.6 Oefenopgaven: De balans 

 

Oefenopgave 2 
Bepaal van de volgende gebeurtenissen op deze hebben geleid tot (1) een 

stijging, (2) een daling of (3) geen invloed hebben gehad op de totale activa van 

de onderneming.  

1. €9.200 kas ontvangen van klanten op rekening; 
2. Flynn heeft persoonlijk kapitaal gebruikt om een zwembad voor zijn huis 

aan te schaffen; 

3. Land verkocht voor €65.000 (het land stond voor €65.000 in boeken); 

4. €60.000 geleend van de bank; 
5. Land met kas gekocht voor een bouwproject, €90.000; 

6. €25.000 kas ontvangen en aandelen uitgegeven aan een aandeelhouder; 

7. €70.000 kas betaald aan crediteuren; 

8. Materialen gekocht ter waarde van €101.000 op basis van een note payable; 
9. Voorraad ingekocht op krediet, €17.000; 

10. De onderneming betaald €5.000 euro aan dividend met kasmiddelen. 

 

Oefenopgave 3 

Bereid een balans voor met de volgende informatie. Danny Paulo is een makelaar. 
Hij heeft de onderneming als een corporatie ingericht op 26 april 2015. De 

onderneming ontving €95.000 aan kasmiddelen van Danny in ruil voor aandelen. 

Op 30 april 2015, geldt het volgende: 

 Danny heeft €16.000 op zijn persoonlijke rekening staan en €71.000 op de 
rekening van de onderneming. 

 Danny heeft nog een persoonlijk schuld van €1.000 uitstaan. 

 Danny heeft op 27 april zakelijke meubels aangeschaft voor €41.000. Van 

dit bedrag is de onderneming nog €33.000 op rekening schuldig op 30 april. 

 Aanwezige kantoorspullen ter waarde van €11.000. 

 Danny zijn onderneming koopt land ter waarde van €110.000 wat hij voor 

€36.000 financiert met een note payable. 

 Danny zijn onderneming heeft €24.000 voor een Realty Universe franchise 

betaald, wat hem in staat stelt om zichzelf als agent te vertegenwoordigen. 
Dit franchise schap wordt als activa gezien.  

 Danny heeft een schuld van €140.000 op zijn hypotheek voor zijn huis. Hij 

heeft het huis aangeschaft in 2007 voor een totaalprijs van €340.000.  

 

Oefenopgave 4 
Welke van de onderstaande antwoordmogelijkheden is geen activa? 

A. Intern gegenereerde goodwill 

B. Ontwikkelingskosten van software 

C. Aangeschafte patenten, licenties en merken 
D. Financieel geleasede materialen 

 

B.7  Theorie: Statement of Changes in Equity  

 
De Statement of Changes in Equity is een overzicht van het verloop van het 

eigen vermogen gedurende een periode. Het is dus geen momentopname zoals 

bijvoorbeeld de balans. De Statement of Changes in Equity laat zien wat er 

gedurende een periode is gebeurd met het eigen vermogen. In andere woorden, je 

begint met het eigen vermogen op N-1 en eindigt met het eigen vermogen op N.  
 

Op de volgende pagina volgt een voorbeeld van een Statement of Changes in 

Equity. 
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  Eigen vermogen op het moment, jaar N-1    €80.000  
 + Nettowinst in de periode      €15.000      

(Deze komt van de income statement) 

 

 - Uitgekeerd dividend in de periode    €1.000  

  Eigen vermogen op het moment, jaar N   €94.000  

 

Deze statement is het meest vanzelfsprekend van alle financiële statements. 

Daarom zullen de oefenopgaven hiervoor gecombineerd worden met de 

oefenopgaven in de volgende sectie. 
 

B.8  Theorie: Winst-en-verliesrekening 

 

De winst-en-verliesrekening, deel van de Statement of Comprehensive Income, 
weergeeft de inkomsten en uitgaven van een bepaalde periode en de nettowinst of 

het nettoverlies dat hieruit resulteert. 

 

In het figuur hieronder zijn de aspecten van de winst-en-verliesrekening 

weergegeven.  
 

    
  Verkopen      €400,000  

 - Teruggestuurde goederen    €      500  

  Netto verkopen     €399.500  

 - Kosten van de aangeschafte goederen   €100.000  

  Brutomarge               €299.500  

 - Verkoop, algemene en administratieve uitgaven €  45.000  

 - Afschrijving, waardeverminderingen en provisies €  30.000  

  Earnings before interest and tax (EBIT) €224.500  

 - Financiële kosten (rente)    €   4.000  

 - Inkomstenbelasting     € 33.675  

  Netto-inkomen (NI)    €186.825  

    

 

Om het wat duidelijker te maken staat hieronder een winst-en-verliesrekening van 

ShineBrite Car Wash, Inc.  
 

Winst-en-verliesrekening ShineBrite Car Wash, Inc. 

Month Ended April 30, 2015 

 

De winst-en-verliesrekening kan op twee manieren genoteerd worden, namelijk de 

verticale- en de scrontovorm.  

Opbrengsten:  

Verkoopomzet       €7600 

         

Kosten:  

 Salariskosten     €3000 

 Huurkosten     €1500 
 Utility kosten     €400  

 Interestkosten    €200 

 Totale kosten       €5100  

         

Nettowinst:        €2500 
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De winst-en-verliesrekening op de vorige pagina is de verticale vorm. Hieronder 

staat de winst-en-verliesrekening voor hetzelfde bedrijf maar dan in de 

scrontovorm.  
 

Debet          Credit  

 

Salariskosten   €3000  Verkoopomzet  €7600  
Huurkosten   €1500 

Utility kosten   €400 

Interestkosten  €200  

Nettowinst   €2500 

 

Totaal    €7600  Totaal     €7600 

 
Zoals te zien is, staan bij de scrontovorm de kosten aan de linkerkant en de 

opbrengsten aan de rechterkant. Uiteindelijk leveren beide vormen dezelfde 

nettowinst, er is immers alleen een verschil in notatie. 

 

B.9 Voorbeeldopgave: Winst-en-verliesrekening 
 

Voorbeeldopgave 4    

Stel de winst-en-verliesrekening, de Statement of Changes in Equity en de balans 

op voor de volgende onderneming voor het einde van de maand, 31 juli 2015. 
  

Kasbetalingen: € Cash receipts € 

Aankoop van 

materialen 

420.000 Uitgeven van 

aandelen aan de 
eigenaren 

69.500 

Dividend 4.800 Kas balans 31 juli 
2015 

10.900 

Retained earnings 

Juni 30, 2015 

0 Huur kosten 2.200 

Retained earnings 

Juli 31, 2015 

? Aandelenkapitaal 69.500 

Utility kosten 10.000 Materialen 420.000 

Crediteuren 17.000 Kantoorspullen 14.800 

Salaris kosten 167.000 Service 

opbrengsten 

543.200 

Kas balans 30 juni 

2015 

0   

Kas balans 31 juli 

2015 

10.900   

 

Voor het opzetten van de winst-en-verliesrekening moet men alle relevante 
inkomsten en uitgaven verzamelen (utility, salaris en huurkosten). 

 

Opbrengsten:  

 Service opbrengsten   €543.200 

Kosten:  

 Huurkosten €2.200 

 Faciliteit kosten €10.000 

 Salariskosten €167.000 

Totale kosten   €179.200 

Netto-inkomen   €364.000 
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Nu het netto-inkomen bepaald is, kunnen we de Statement of Changes in 
Equity maken. De eindbalans van 30 juni geldt als de beginbalans van 1 juli 

(retained earnings + share capital (aandelenkapitaal)). 

 

Eigen vermogen, 1 juli 2015 €69.500 

Plus: netto-inkomen van de 

maand 

€364.000 

Minus: dividenden (€4.800) 

Eigen vermogen, 31 juli 2015 €428.700 

 

We weten nu alle posten die nodig zijn om de balans op te stellen. Alleen de 
ingehouden winsten (retained earnings) moeten nog worden berekend.  

Ingehouden winsten zijn te berekenen met de volgende formule (denk aan 

accounting formule 1: activa = eigen vermogen + passiva): 

 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 –  𝑡𝑜𝑡𝑎𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑎 –  𝑎𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙𝑒𝑛𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑎𝑙  =  𝑖𝑛𝑔𝑒ℎ𝑜𝑢𝑑𝑒𝑛 𝑤𝑖𝑛𝑠𝑡𝑒𝑛 

 
€445.700 −  €17.000 −  €69.500 =  €359.200 

 

Activa       (Debet) Passiva   (Credit) 

Kasmiddelen  €10.900  Crediteuren            €17.000 

Kantoormiddelen  €14.800 Eigen vermogen 

Materialen  €420.000  Share Capital  €69.500 

  Retained Earnings €359.200 

Totaal            €445.700 Totaal            €445.700 

 

B.10  Oefenopgaven: Winst-en-verliesrekening 

 

Oefenopgave 5 
Het doel van financiële rapportages is het leveren van informatie over financiële 

zaken. Wat rapporteert de winst-en-verliesrekening? 

A. De financiële positie op een specifieke datum 

B. De resultaten van de bedrijfsvoering op een specifieke datum 
C. De resultaten van de bedrijfsvoering van een specifieke periode 

D. De financiële positie van een specifieke periode 

 

Oefenopgave 6 

Bereid de winst-en-verliesrekening, de Statement of Changes in Equity en de 
balans voor, voor een bedrijf op basis van de onderstaande informatie.  

Kasmiddelen €3.500 Nog te betalen 
inkomstenbelasting 

€700 

Debiteuren 1.300 Andere passiva 2.300 

Voorraad 1.400 Share capital 4.600 

Prepaid expenses 1.400 Retained earnings, dec 2014 4.200 

Property, Plant and 

Equipment 

6.300 Dividend 1.300 

Cumulatieve afschrijvingen 2.400 Service inkomsten, 2015 40.900 

Andere activa 9.900 Kosten van verkochte 
goederen, 2015 

25.100 

Crediteuren 7.800 Andere uitgaven 12.700 

 

Opmerking: Je stelt dus eerst de winst-en-verliesrekening op. Vervolgens stel je 

de Statement of Changes in Equity op en je gebruikt hiervoor de nettowinst uit de 
winst-en-verliesrekening. Tot slot stel je de balans op en hiervoor gebruik het eigen 

vermogen uit de Statement of Changes in Equity. 
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 Uitwerkingen  

 

Hoofstuk A 
 

Oefenopgave 1  

A 

 
Oefenopgave 2: 

D 

 

Hoofdstuk B 
 

Oefenopgave 1 

 Bereken de nettowinst met Accounting formule (2): 
𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜 − 𝑖𝑛𝑘𝑜𝑚𝑒𝑛 =  𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝐼𝑛𝑘𝑜𝑚𝑠𝑡𝑒𝑛 𝑒𝑛 𝐴𝑎𝑛𝑤𝑖𝑛𝑠𝑡𝑒𝑛 −  𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑈𝑖𝑡𝑔𝑎𝑣𝑒𝑛 𝑒𝑛 𝑉𝑒𝑟𝑙𝑖𝑒𝑧𝑒𝑛 

 €500.000 −  €440.000 =  €60.000 netto-inkomen 

 Netto-inkomen verhoogt het eigen vermogen met €60.000 

 Daarna nemen de eigenaren €30.000 op, waardoor het eigen vermogen 

verlaagt 

 Bereken de eindbalans van de eigen vermogen post 
 €240.000 +  €60.000 −  €30.000 =  €270.000 

 

Oefenopgave 2 

1.  Geen effect: debiteuren is 

omgezet naar kas, beiden zijn 

activa en dus blijft het totaal 

onveranderd. 

6. Stijging: er komt meer geld het 

bedrijf binnen door de uitgifte van 

aandelen.  

Let op: eigen vermogen gaat ook 
omhoog. 

2. Geen effect: persoonlijke 
transacties hebben geen 

invloed op financiële 

rapportages. 

7. Daling: geld verlaat het bedrijf 
omdat schulden worden afbetaald. 

3. Geen effect: land is omgezet 

in kas, beiden zijn activa en 

dus blijft het totaal 
onveranderd. 

8. Stijging: materialen komen het 

bedrijf binnen. Activa gaat omhoog 

omdat er nog niet voor is betaald. 
Let op: passiva gaat ook omhoog. 

4. Stijging: er komt meer geld 
het bedrijf binnen omdat er 

geleend wordt van de bank.  

Let op: passiva gaat ook 

omhoog. 

9. Stijging: inventaris komt het 
bedrijf binnen. Activa gaat omhoog 

omdat er nog niet voor is betaald. 

Let op: passiva gaat ook omhoog. 

5. Geen effect: kas is omgezet in 

land, beiden zijn activa en dus 

blijft het totaal onveranderd. 

10. Daling: geld verlaat het bedrijf 

omdat er dividend wordt betaald 

aan aandeelhouders (extern). 
Let op: eigen vermogen gaat ook 

naar beneden. 

 

Oefenopgave 3 

 

Debet € Credit € 

Activa    Passiva  

 Kas 71.000  Crediteuren 33.000 

 Kantoorartikelen 11.000  Notes payable 36.000 

 Franchise 24.000 Totaal passiva (69.000) 

 Meubels 41.000 Eigen Vermogen   
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 Land 110.000  Aandelenkapitaal 95.000 

   Ingehouden 

 winsten 

93.000 

  Totaal eigen vermogen (188.000) 

Totaal 257.000 Totaal 257.000 

 

Alle activa posten zijn terug te vinden in de tekst. Hetzelfde geldt voor passiva 
en het aandelenkapitaal. Ingehouden winsten zijn te berekenen met de volgende 

formule (denk aan accounting formule 1: activa = eigen vermogen + passiva): 

 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 –  𝑡𝑜𝑡𝑎𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑎 –  𝑎𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙𝑒𝑛𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑎𝑙 =  𝑖𝑛𝑔𝑒ℎ𝑜𝑢𝑑𝑒𝑛 𝑤𝑖𝑛𝑠𝑡𝑒𝑛 

 
€257.000 −  €69.000 −  €95.000 =  €93.000 

 
Let op: Persoonlijke rekeningen en bezittingen worden niet meegenomen op de 

balans. 

 

Oefenopgave 4 

B Software-ontwikkelingskosten zijn uitgaven en zijn geen middelen zoals A, C 
en D, die in de toekomst voordelen zullen opleveren. 

 
Oefenopgave 5  

C De winst-en-verliesrekening rapporteert uitgaven en inkomsten en daarom de 
financiële prestatie van een bedrijf. 

 
Oefenopgave 6 

 Allereerst stellen we een winst-en-verliesrekening op met de gegeven 
informatie. 

Inkomsten:  

 Service inkomsten   €40,900 

Uitgaven:  

 Kosten van verkochte 

 goederen 

€25,100 

 Andere uitgaven €12,700 

 Totale uitgaven   €37,800 

Nettowinst   €3,100 

 

 Nu we de nettowinst hebben, kunnen we de Statement of Changes in 

Equity opstellen. 

 De beginbalans van het eigen vermogen is gelijk aan het 
aandelenkapitaal en de ingehouden inkomsten uit het vorige jaar: 

 4.600 +  4.200 =  8.800 

 

Beginbalans eigen vermogen €8,800 

Plus: Nettowinst €3,100 

Min: Dividend (€1,300) 

Totaal eigen vermogen aan het 
eind van het jaar 

€10,600 

 
 We weten nu alle posten die nodig zijn om de balans op te stellen. Alleen de 

ingehouden winsten moeten nog worden berekend. Ingehouden winsten zijn 

te berekenen met de volgende formule (denk aan accounting formule 1: 

activa = eigen vermogen + passiva): 
 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 –  𝑡𝑜𝑡𝑎𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑎 –  𝑎𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙𝑒𝑛𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑎𝑙 =  𝑖𝑛𝑔𝑒ℎ𝑜𝑢𝑑𝑒𝑛 𝑖𝑛𝑘𝑜𝑚𝑠𝑡𝑒𝑛 
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€21.400 − €10.800 − €4.600 = €6.000 

 

Activa   (Debet) Passiva       (Credit) 

Kas           € 3.500  Crediteuren         €7.800 

Debiteuren          € 1.300  Nog te betalen €   700 

 inkomstenbelasting        

Inventaris          € 1.400  Overig vreemd €2.300 

 vermogen 

Vooruitbetaalde  

kosten           € 1.400 

Totaal passiva         €10.800 

PPE   €6.300 Eigen vermogen 

Min: Afschr. (€2.400)      € 3.900  Aandelenkapitaal €4.600 

Overige activa         € 9.900  Ingehouden              €6.000 

 winsten 

 Totaal eigen vermogen €10.600 

Totaal           €21.400 Totaal          €21.400 
 

 

 
 


