
Theorie Les 1 – de gezondheid van een onderneming 

In deze les kijken we naar de gezondheid van een onderneming. Deze 
gezondheid kunnen we opmaken door de balans te analyseren. Hiervoor 
kijken we eerst naar de posten die voorkomen op de balans. Vervolgens 
kijken we naar de ratio’s waarmee we kunnen vaststellen hoe het met de 
gezondheid gesteld is.  

De Balans 
 
Een balans is het overzicht van bezittingen, schulden en eigen vermogen 
van een onderneming op een bepaald moment. Aan de debetzijde (links) 
staan de bezittingen van de onderneming, ook wel activa genoemd. Aan 
de creditzijde (rechts) staat hoe de bezittingen zijn gefinancierd, 
namelijk door de schulden en het eigen vermogen, ook wel passiva 
genoemd. Onthoud: creditzijde zit r in, is dus rechterkant. Debetzijde zit 
een b in van bezittingen en die staan dus links. 

Een balans is altijd in balans. De twee totaaltellingen van debet en credit 
zijn altijd gelijk aan elkaar. Altijd? Ja altijd, daarom heet het ook een 
balans. Beide zijden zijn in evenwicht. 

Een balans bestaat min of meer altijd uit dezelfde indeling. Of je nu een 
grote onderneming hebt zoals Philips of een eenmanszaak.  

  



Hieronder volgt de opstelling van een balans met de meest voorkomende 
balansposten. 

 

 

 

Vaste activa zijn bezittingen van een onderneming die voor langere tijd 
dienstbaar zijn aan de onderneming. Hieronder vallen goodwill, 
bedrijfspanden, machines en inventaris. Deze activa zitten zogezegd vast 
in de onderneming. 

Goodwill ontstaat als een onderneming wordt verkocht. Het bedrag dat 
meer wordt betaald dan de waarde van de activa is de goodwill. Dit 
bedrag wordt onder goodwill op de balans gezet. Denk hierbij aan 
klantenbestand, goede naam.  

Bedrijfspanden in eigendom staan op de balans onder de vaste activa.  

Machines betreffen productiemachines in eigendom, maar ook 
bedrijfsauto’s in eigendom. 

Onder inventaris vallen de computers, bureaus, stoelen, etc. 

Op de waarde van vaste activa wordt afgeschreven. Jaarlijks worden 
deze activa minder waard en moeten voor een reële waarde op de 
balans gepresenteerd worden. Hiervoor zijn vaste regels afgesproken in 
de wet en voor de fiscus soms weer anders. Dit gebeurt via de 
resultatenrekening. 



Vlottende activa zijn activa die een keer gebruikt worden in een 
productieproces. Anders gezegd; deze kunnen in korte tijd omgezet 
worden in geld.  

Voorraden vallen onder vlottende activa. Het is de bedoeling dat deze zo 
snel mogelijk worden verkocht. Dit kunnen gereed product zijn of 
halffabricaat of grondstoffen. Als de verkoop niet snel genoeg gaat loop 
je het risico dat er verouderde producten in het magazijn liggen die 
minder waard worden. Het is belangrijk om de waarde op de balans zo 
realistisch mogelijk te houden en tijdig af te schrijven op de voorraad en 
uitverkoop te houden. Het mooiste is het natuurlijk als de 
omloopsnelheid hoog is en er geen incourante voorraad ontstaat. 
Onverkoopbare voorraad worden ook wel winkeldochters genoemd. 

Het Onderhanden werk geeft aan hoeveel werkzaamheden zijn verricht 
waarvoor nog geen factuur is gestuurd naar de opdrachtgever. Deze 
post komt vaak op de balans van bouwbedrijven voor. De 
aanneemovereenkomst is getekend, maar de werkzaamheden zijn nog 
niet gestart of worden in delen gefactureerd. 

Debiteuren zijn klanten die hun factuur nog niet hebben betaald. Het is 
belangrijk dat je ervoor zorgt dat je debiteur binnen de afgesproken 
termijn betaalt. Voordat je verkoopt moet je hier goede afspraken over 
maken, maar ook nabellen is zeer belangrijk. Sommige debiteuren 
kunnen namelijk niet aan al hun verplichtingen voldoen en zullen jou 
eerder betalen als je er naar vraagt en professioneel wijst naar de 
afspraken die je hebt gemaakt. Het loont ook zeker om vooraf te 
checken met wie je te maken hebt. Bij bijvoorbeeld Graydon of Dun & 
Bradstreet kun je informatie vragen over bedrijven. Grote 
ondernemingen doen dit veelvuldig. Als je als kleiner bedrijf twijfelt kun 
je zo een rapport bestellen. Dit kost ca 100 euro. Geeft geen garantie, 
maar het kan je wel een inschatting geven. Even googelen kan je vaak 
ook al veel leren. 

Onder overige vorderingen vallen bijvoorbeeld borgsom voor je 
huurpand, te vorderen BTW, vooruitbetaalde bedragen. 

Liquide middelen zijn de geldmiddelen die je direct kunt gebruiken om 
aan je verplichtingen te voldoen. Het is een verzamelbegrip voor geld in 
de kassa, op de bank, op een spaarrekening etc. 



Eigen Vermogen is het vermogen van de onderneming dat in handen is 
van de eigenaar. Of dit nu de ondernemer zelf is bij een eenmanszaak of 
VOF of de aandeelhouder bij een BV.  

Bij een BV is dit het aandelenkapitaal en bij een eenmanszaak of VOF 
het kapitaal aangevuld met het resultaat (de winst of het verlies). 

Eigen vermogen is een verwarrend begrip. Veel mensen zien het als het 
saldo van contanten, de liquide middelen. Dit kan het bij de startbalans 
van een onderneming wel zijn, maar dit geld wordt natuurlijk snel 
geïnvesteerd in een machine of in handelswaar. 

Door het resultaat wijzigt het Eigen Vermogen. Als er winst wordt 
gemaakt stijgt het en bij verlies daalt het. Een negatief Eigen Vermogen 
kan ook. Dit is echter een precaire situatie. De onderneming komt dan in 
gevaar. 

Lang vreemd vermogen bestaat uit financieringen door derden. 
Hieronder valt bijvoorbeeld een lening voor je bedrijfspand. Of een 
financial lease voor je auto. Een operationele lease valt hier niet onder. 
De auto is niet je eigendom en staat ook niet op de balans. Onthoud: 
Vaste activa financier je met lang vreemd vermogen. 

Onder kort vreemd vermogen (ook wel vlottende passiva genoemd) 
vallen alle schulden die binnen één jaar moeten worden afgelost. De 
aflossingsverplichting van de langlopende lening zie je er ook wel eens 
bijstaan.  

Crediteuren zijn alle leveranciers waarvan je de facturen nog moet 
betalen. Ook hier is het belangrijk dit binnen de termijn te doen. Zo 
behoud je je goede naam.  

De rekening-courantfaciliteit bij de bank geeft de mogelijkheid om rood 
te staan op je rekening. Deze valt ook onder kort vreemd vermogen. 
Onthoud: een rekening-courantfaciliteit is bedoeld voor de financiering 
van vlottende activa. En bijvoorbeeld niet voor het kopen van een auto. 
Hiervoor zijn langdurige financieringen beter geschikt en goedkoper.  

Onder overige schulden vallen bijvoorbeeld af te dragen BTW, 
reserveringen voor vakantiegeld. 

  



Ratio’s 

Er zijn een aantal ratio’s (of kengetallen) die je kunt toepassen om de 
gezondheid van een onderneming te toetsen. 

De meestgebruikte ratio is de solvabiliteitsratio. Deze kun je berekenen 
door het eigen vermogen te delen door het totale vermogen en dit getal 
te vermenigvuldigen met 100%.  

Solvabiliteit = EV/TV x 100% 

Het getal dat hieruit komt geeft aan hoe gezond de onderneming is. Hoe 
hoog moet dit getal dan zijn? Dat is per branche verschillend. Je kunt 
hiervoor een minimum aanhouden van ca 25%/30%. 

Als de solvabiliteit lager is dan is je buffer te klein om tegenvallers op te 
vangen. Je bent dan te sterk afhankelijk van externe financiers. Het 
risico dat er financiele problemen ontstaan is groter in dat geval.  

Een andere veel voorkomende ratio is de quickratio.  

Deze bereken je door de vlottende activa minus de voorraden te delen 
door de vlottende passiva.  

Quickratio = (vlottende activa – voorraden) / vlottende passiva 

Het getal dat hieruit komt geeft aan of de onderneming de 
verplichtingen op korte termijn kan voldoen. Je kunt hiervoor de 
vuistregel hanteren dat deze quickratio minimaal 1,5 moet zijn. 

   

  


