
Antwoorden Les 1 – de gezondheid van een onderneming 
 

A. Handelsonderneming DaVi 
 
1. De balans van Handelsonderneming DaVi 

 

Gebouwen  € 240.000,- 

Crediteuren  €70.000,- 

Winstsaldo  €45.000,- 

Bestelauto's  € 17.500,- 

Liquide middelen  €7.500,- 

Voorraden  €115.000,- 

Bank (rekening-courantkrediet)  €35.000,- 

Kapitaal  €295.000,- 

Hypothecaire lening   €70.000,- 

Inventaris  €50.000,- 

Debiteuren  €85.000,- 

2. De solvabiliteit van Handelsonderneming DaVi 
 
Solvabiliteitsratio: EV/TV = 340/515*100% = 66% 
 

3. De quickratio van Handelsonderneming DaVi 

Balans handelsonderneming DaVi 
Vaste activa Eigen Vermogen

gebouwen 240.000          kapitaal 295.000       
bestelauto's 17.500            winstsaldo 45.000          
inventaris 50.000            340.000       

307.500          
Vlottende activa Lang vreemd vermogen

debiteuren 85.000            hypothecaire lening 70.000          
voorraden 115.000          70.000          
liq middelen 7.500              Kort vreemd vermogen

207.500          bank (RC) 35.000          
crediteuren 70.000          

105.000       

Totaal activa 515.000          Totaal passiva 515.000       



Quickratio: (vlottende activa – voorraden)/ vlottende passiva= 
(207.500-115.000)/105.000 = 0,88 
 

4. Wat vind je van de gezondheid van dit bedrijf? 

De solvabiliteit is prima, want deze is hoger dan 25/30% 

De liquiditeit is niet prima, want deze is lager dan 1,5. (hier 
komen we later op terug bij Les 3) 

 

B. Jouw eigen onderneming 
 
Nu gaan we aan de slag met je eigen cijfers. Pak je jaarcijfers 
erbij. Heb je nog geen jaarcijfers omdat je nog niet zo lang bezig 
bent, dan kun je in de bijlage de oefencijfers downloaden. Deze 
kun je natuurlijk ook downloaden als je extra wilt oefenen. 
1.  Welke posten op jouw balans vallen onder de vaste activa? 
2.  Hoe hoog is je debiteurensaldo op de balans?  
3.  Hoeveel verstuurde facturen heb je momenteel nog openstaan? 
4.  Wat staat er op de balans bij overige vorderingen? Is het voor  

jou helder wat die posten betekenen? 
5.  Staat er een bedrag bij de liquide middelen? Waar staat dit geld  

feitelijk? 
6.  Hoe hoog is je eigen vermogen?  
7.  Staat er in je eigen vermogen een fiscale oudedagsreserve  

(FOR)? Zo ja, heb je daar ook echt voor gespaard?  
8.  Hoe hoog is je crediteurensaldo op de balans? 
9.  Bereken de solvabiliteit van je onderneming. Wat vind je er zelf 

van? 
10. Bereken de quickratio van je onderneming. Wat vind je van 

de uitkomst? 

  

De antwoorden op deze vragen mag je mailen naar petrine@credifit.nl. 
Voeg hierbij ook je jaarcijfers. 

 

 



 


