
Inleiding financiële administratie – 
Ondersteunende administratieve beroepen  
Theorieboek





Inleiding financiële 
administratie
ondersteunende administratieve beroepen

theorieboek

Peter H. C. Hintzen
Jo L. M. Coenen



Zetwerk: Fritschy opmaak & redactie, Leiden

isbn 978 90 3724 180 8

© 2016 Uitgeverij Edu’Actief b.v.

Gehele of gedeeltelijke overneming of reproductie van de inhoud van deze 
uitgave, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestem-
ming van de rechthebbende is verboden, behoudens de beperkingen bij de wet 
gesteld.
Het verbod betreft ook gehele of gedeeltelijke bewerking. De uitgever is met 
uitsluiting van ieder ander gerechtigd de door de derden verschuldigde vergoe-
dingen voor kopiëren, als bedoeld in artikel 17 Auteurswet 1912 en in het kb 
van 20 juni 1974 (Stb. 351, 1974) ex artikel 16b Auteurswet 1912, te innen en/of 
daartoe in of buiten rechte op te treden.

Correspondentie inzake overneming of reproductie richten aan:

Edu’Actief, Postbus 1056, 7940 KB Meppel, info@edu-actief.nl, 0522-235 235.



   Inhoud 5

 

Inhoud

Voorwoord 9

Hoofdstuk 1 
De inventarislijst en de balans 11

1.1 De uitgebreide inventarislijst 12
1.2 De verkorte inventarislijst 14
1.3 De liquiditeitsbalans 16
1.4 Een balans met specificaties 19
Samenvatting 21

Hoofdstuk 2 
Veranderingen in de balans 23

2.1 Elke balans is een momentopname 24
2.2 Betaling per kas 26
2.3 Contante inkoop 27
2.4 Inkoop op rekening 28
2.5 Creditnota ontvangen 29
2.6 Betaling aan een crediteur 31
2.7 Kosten en opbrengsten 32
2.8 Contante verkoop 33
2.9 Verkoop op rekening 35
2.10 Creditnota verzonden 36
2.11 Betaling van een debiteur 38
2.12 Betaling van kosten per kas 40
Samenvatting 42

Hoofdstuk 3 
Het grootboek 43

3.1 Grootboekrekeningen openen 44
3.2 Veranderingen in de grootboekrekeningen 48



6 Inleiding financiële administratie – theorieboek

3.3 Hulprekeningen van het eigen vermogen 50
Samenvatting 61

Hoofdstuk 4 
Het rekeningschema 63

4.1 Het decimale rekeningstelsel 64
4.2 De rekening Privé 70
4.3 Een totaaloverzicht van alle openingsregels en alle boekingsregels 74
Samenvatting 76

Hoofdstuk 5 
Journaliseren en coderen 77

5.1 Journaliseren 78
5.2 Het journaal 86
5.3 Coderen 98
Samenvatting 106

Hoofdstuk 6 
De kolommenbalans 107

6.1 De proefbalans 108
6.2 De saldibalans 115
6.3 De winst- en verliesrekening en de eindbalans 116
6.4 Het afsluiten van de grootboekrekeningen 121
6.5 De cirkel is rond 126
Samenvatting 127

Hoofdstuk 7 
BTW-boekingen 129

7.1 Het berekenen van de BTW 130
7.1.1 Het berekenen van de BTW aan de hand van de inkoopprijs 130
7.1.2 Het berekenen van de BTW aan de hand van de verkoopprijs 

exclusief BTW 131



   Inhoud 7

7.1.3 Het berekenen van de BTW aan de hand van de verkoopprijs 
inclusief BTW 132

7.2 De rekeningen van de BTW 133
7.3 Inkopen en de grootboekrekening Crediteuren 134

7.3.1 Voorraadinkoopfacturen 134
7.3.2 Kosteninkoopfacturen 136
7.3.3 Ontvangst creditnota 137

7.4 Verkopen en de grootboekrekening Debiteuren 139
7.4.1 De verkoopfactuur 140
7.4.2 Het verzenden van een creditnota 142

7.5 Betalingskortingen 144
7.5.1 Rabatten 144
7.5.2 Korting bij contante betaling 145
7.5.3 Kredietbeperkingstoeslag 147

7.6 Berekening en verwerking van de BTW-afdracht 148
7.6.1 Het berekenen van de verschuldigde BTW 149
7.6.2 De grootboekrekening Af te dragen BTW 152

7.7 BTW en privégebruik 153
Samenvatting 157

Hoofdstuk 8 
Subadministraties 159

8.1 Crediteurenadministratie 160
8.2 Debiteurenadministratie 168
8.3 De voorraadadministratie 175
Samenvatting 178

Hoofdstuk 9 
Archivering 179

9.1 Inleiding 179
9.2 Het doel van archiveren en enkele begrippen 179
9.3 Soorten archieven 180

9.3.1 Het papieren archief 181
9.3.2 Het digitale archief 183

9.4 Bewaarplicht en bewaartermijnen 185
9.4.1 Bewaarplicht 185
9.4.2 Bewaartermijnen 188



8 Inleiding financiële administratie – theorieboek

9.4.3 Extra aspecten voor de bewaarplicht/bewaartermijn bij overstap 
naar digitaliseren van administratie en archieven 189

9.5 Het ordenen van archiefgegevens 192
9.6 Privacywetgeving 194

9.6.1 Wet bescherming persoonsgegevens 195
9.6.2 Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) 196

Samenvatting 198

Bijlage 
Rekenschema’s 201

Register 205

Rekeningschema 209

Boekingsregels 210



   Voorwoord 9

 

Voorwoord

Deze uitgave behandelt de basiszaken die spelen binnen een financiële admi-
nistratie.
Als medewerker (financiële) administratie verricht je in de praktijk zelfstandig 
ondersteunende werkzaamheden die eenvoudig van aard zijn en vaak een terug-
kerend karakter hebben. Je voert werkzaamheden uit die veelal gericht zijn op het 
bijwerken van dagboeken en subadministraties en de daarmee verbonden taken. 
Je zult daarbij in staat moeten zijn prioriteiten te stellen en blijft ook onder 
(werk)druk goed presteren. Je hebt contact met je leidinggevende/opdracht-
gever, de collega’s van de eigen afdeling en incidenteel met medewerkers van 
andere afdelingen. Het terugkoppelen van de werkzaamheden naar de leiding-
gevende is van belang om fouten te voorkomen. Hoewel ook de medewerker 
(financiële) administratie steeds meer contacten heeft, is er doorgaans sprake 
van een back-officefunctie.
Je leert over en werkt aan twee belangrijke werkprocessen in deze uitgave:

1. Sorteren, controleren en coderen van eenvoudige boekingsstukken
Voor de verwerking van financiële gegevens verricht je als medewerker (financi-
ele) administratie eenvoudige en routinematige handelingen en gebruikt daarbij 
taakgerichte basiskennis en vaardigheden met betrekking tot boekhouden. Je 
hanteert een standaardwerkwijze, gebruikt de bijbehorende hulpmiddelen en 
volgt de geldende instructies en procedures. Het verwerken van financiële gege-
vens vraag om een goede rekenvaardigheid en een grote nauwkeurigheid. Je her-
kent eenvoudige problemen in de beroepspraktijk en lost deze planmatig op. Je 
schakelt hulp in of vraagt raad bij wisselende of onverwachte omstandigheden.

2.  Invoeren van financiële gegevens in een geautomatiseerd systeem en 
deze controleren

Als medewerker (financiële) administratie sorteer, controleer en codeer je, 
indien nodig, eenvoudige (digitale) boekingsstukken en laat je de opdrachtge-
ver de codering controleren. In voorkomende gevallen voer je als medewerker 
(financiële) administratie eenvoudige berekeningen uit en vergelijk je de boe-
kingsstukken met de onderliggende documenten. Je signaleert en noteert bij-
zonderheden en geeft deze door aan de opdrachtgever.

Peter Hintzen
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Hoofdstuk 1

De inventarislijst en de balans

Op de hoogte zijn van je financiële situatie: je weet zelf wel hoe belangrijk dat 
is. Wat kan ik nog besteden? Wanneer krijg ik weer zakgeld, en wanneer word 
ik uitbetaald voor mijn bijbaantje? Wie ben ik nog wat schuldig? Heb ik genoeg 
om mijn mobiele abonnement te verlengen? En om te gaan shoppen zonder 
alleen maar te kijken?

Wat voor jou geldt, geldt voor een ondernemer nog veel sterker. Bij hem gaat er 
immers veel meer geld om, mogen we aannemen. Het voeren van een boekhou-
ding of bedrijfsadministratie is voor hem bij wijze van spreken van levensbelang. 
Krijg ik voldoende klanten in mijn zaak? Heeft mijn groothandel voldoende 
afnemers en betalen zij op tijd? Heb ik genoeg geld achter de hand om mijn 
voorraden te kunnen aanvullen? Belangrijke vragen voor iedere ondernemer, 
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van de winkelier op de hoek tot en met de directeur die vanuit zijn kantoor-
kolos een grote onderneming moet aansturen. Er is verschil: de winkelier admi-
nistreert meestal zelf, de directeur heeft daar zijn afdeling Administratie voor. 
Maar het doel is hetzelfde: weten hoe je ervoor staat zodat je weet wat je je 
financieel wel of niet kunt veroorloven.

Behalve dat het voeren van een boekhouding heel verstandig is, is het ook ver-
plicht. Ondernemers zijn wettelijk verplicht bij te houden hoe hun zaak finan-
cieel draait. Welke wetgeving daarop van toepassing is, komt in deel 2 aan de 
orde. In dit boek gaan we zo gauw mogelijk zelf aan de slag. Maar omdat je wel 
moet weten waarmee je bezig bent, eerst een omschrijving van de begrippen 
administratie en boekhouding. Dan zie je meteen het verschil tussen die twee.

Het systematisch verzamelen van gegevens en feiten wordt administreren 
genoemd. De boekhouding is slechts een onderdeel van de administratie. In de 
boekhouding wordt de waarde van de verschillende onderdelen van de onder-
neming vastgelegd.

 ¨ Boekhouden
Het regelmatig en volgens vaste regels aantekenen van de omvang van de bezit-
tingen, de schulden en het eigen vermogen van de onderneming en van alle ver-
anderingen die daarin plaatsvinden.

We beginnen met het maken van de uitgebreide inventarislijst (paragraaf 1.1) en 
de verkorte inventarislijst (paragraaf 1.2). Hoe een liquiditeitsbalans moet wor-
den opgesteld en welke rekeningen we terugvinden op een balans, behandelen 
we in de paragrafen 1.3 en 1.4.
De cirkel op de vorige pagina is een weergave van de boekhoudkundige cyclus. 
In elk hoofdstuk komen één of meer onderwerpen uit de boekhoudkundige 
cyclus aan de orde. Aan het eind van dit hoofdstuk zul je merken dat je een 
(begin)balans kunt lezen. Aan het eind van het boek zul je de verschillende stap-
pen kunnen volgen en zelf uitvoeren.

Je kunt in het werkboek de eerste twee kennisvragen maken.

1.1 De uitgebreide inventarislijst

Iedere ondernemer bedenkt voor hij met zijn onderneming begint, wat hij alle-
maal nodig heeft en hoe hij aan het geld komt om die zaken te betalen. Zodra hij 
dit op papier vastlegt noemt men dit inventariseren.
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 ¨ Inventarislijst
De volledige lijst van alle bezittingen, waarbij tevens wordt aangegeven hoe 
deze bezittingen gefinancierd werden.

 Z Voorbeeld
Tom Schroijen is een boetiek gestart. Hij heeft daarvoor een pand gekocht 
en ingericht. Op 1 februari 2016 maakt hij een lijst op van alle bezittingen en 
 schulden:

Inventarislijst van Boetiek Tom per 1 februari 2016

Bezittingen:

1 Gebouwen € 250.000,—

2 Winkelinventaris:

– rekken € 5.000,—

– toonbank + kassa 7.000,—

– overige inventaris (lampen etc.) 8.000,—

20.000,—

3 Voorraad:

– spijkerbroeken 5.000,—

– truien 3.000,—

– T–shirts 7.000,—

– overige voorraad 1.500,—

16.500,—

4 Debiteuren:

– Volleybalclub H.B.O., Haarlem 500,—

– Dansgroep Amsterdam 750,—

1.250,—

5 Tegoed bij Rabobank 6.000,—

6 Geld in kas     500,—

Totaal der bezittingen € 294.250,—

Schulden:

7 7% Hypothecaire lening o/g € 225.000,—

8 Crediteuren:

– Jeans Fashion, Arnhem € 3.000,—

– Bertrams Bedrijven, Best 1.500,—

  4.500,—

Totaal der schulden € 229.500,—
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 , Opmerkingen
1. Noteer boven aan de inventarislijst van wie deze lijst is en wanneer hij wordt 

opgesteld.
2. De eerste kolom met bedragen is de subkolom, de tweede kolom met bedra-

gen is de eindkolom, waarin de totaalbedragen per onderdeel genoteerd 
worden.

3. Gebouwen: deze worden ook wel Pand genoemd.
4. Winkelinventaris: dit zijn alle hulpmiddelen die we in de winkel vinden, 

maar die niet voor de verkoop bestemd zijn.
5. De voorraad van de goederen wordt gewaardeerd tegen inkoopprijzen.
6. Debiteuren zijn afnemers (klanten) die op rekening gekocht hebben. Zij 

hebben goederen gekocht die ze later mogen betalen. De ondernemer heeft 
een vordering op hen.

7. 7% Hypothecaire lening o/g.
 Het gebouw dat is aangekocht, heeft een waarde van € 250.000,–. De onder-

nemer had zelf niet voldoende financiële middelen en heeft bij de bank aan-
geklopt voor een lening van € 225.000,–. De bank wilde dit bedrag lenen met 
als onderpand het gebouw.

 Een hypothecaire lening is dus een geldlening met als onderpand een onroe-
rend goed. De letters o/g betekenen opgenomen geld. Indien de onder-
neming zelf een lening verstrekt, spreken we van u/g: uitgeleend geld.

 De bank wil tevens een vergoeding (winst) voor het uitlenen van geld. Deze 
vergoeding bedraagt 7% per jaar. We noemen deze vergoeding ook wel inte-
rest.

8. Crediteuren zijn leveranciers die op rekening geleverd hebben. De goede-
ren zijn geleverd en mogen later worden betaald. De onderneming heeft een 
schuld aan hen.

9. Geld in kas zullen we vanaf nu kortweg Kas noemen. Zo noemen we Tegoed 
bij de bank kortweg Bank.

10. Zet altijd een dubbele streep onder een eindbedrag.

1.2 De verkorte inventarislijst

In de vorige paragraaf is een uitgebreide inventarislijst opgesteld van Boetiek 
Tom. Dit is een tijdrovende bezigheid. Bovendien kan een uitgebreide inven-
tarislijst erg onoverzichtelijk worden (denk maar aan de inventarislijst van een 
warenhuis). Het opstellen van een verkorte inventarislijst is dan een mogelijk-
heid.
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 Z Voorbeeld
Tom Schroijen, eigenaar van Boetiek Tom, vindt de inventarislijst uit paragraaf 
1.1 te uitgebreid. Hij gaat nu over tot het opstellen van een verkorte inventaris-
lijst.

Inventarislijst van Boetiek Tom per 1 februari 2016

Bezittingen:

1 Gebouw € 250.000,—

2 Winkelinventaris 20.000,—

3 Voorraad 16.500,—

4 Debiteuren 1.250,—

5 Bank 6.000,—

6 Kas     500,—

Totaal der bezittingen € 294.250,—

Schulden:

7 7% Hypothecaire lening o/g 225.000,—

8 Crediteuren   4.500,—

Totaal der schulden 229.500,—

Het verschil tussen de bezittingen en de schulden bedraagt € 64.750,–. Dit 
bedrag vormt het eigen vermogen van de onderneming.

 , Opmerkingen
1. Noteer ook nu weer van wie de inventarislijst is en op welk moment hij werd 

opgesteld.
2. De verkorte inventarislijst is veel overzichtelijker dan de uitgebreide versie, 

maar heeft als nadeel dat er geen gedetailleerde informatie beschikbaar is.
3. Bij iedere gelegenheid zal een ondernemer dus moeten afwegen wat hij met 

zijn inventarislijst wil:
 – bij een algemeen overzicht van bezittingen en schulden volstaat de ver-

korte versie;
 – heeft de ondernemer behoefte aan detailinformatie dan zal er een uitge-

breide inventarislijst gemaakt moeten worden.
4. Omdat er in deze verkorte inventarislijst alleen eindbedragen opgenomen 

zijn, is de subkolom overbodig.

Maak eerst de kennisvragen 3 t/m 12 van hoofdstuk 1 en vervolgens de opgaven van 
paragraaf 1.1 en 1.2.
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1.3 De liquiditeitsbalans

Bij grote bedrijven zal de inventaris zo omvangrijk zijn, dat zelfs een verkor-
te inventarislijst niet erg overzichtelijk meer is. Daarom kan men een balans 
samenstellen. Bij een balans wordt aan de linkerzijde (de debetzijde) genoteerd 
welke bezittingen een bedrijf op een bepaald moment heeft en aan de rechter-
zijde (de creditzijde) noteert men waarmee deze bezittingen gefinancierd zijn.

Debet Balans Credit

Wat is er met 

het geld gedaan?

Waar komt het 

geld vandaan?

Aan de debetzijde van de balans staan de bezittingen en vorderingen, ook wel 
activa genoemd, en aan de creditzijde staat het vermogen dat door de onder-
nemer zelf is ingebracht (Eigen vermogen) en het vermogen dat door anderen 
is gefinancierd (Vreemd vermogen).

Schematisch geeft dit dan het volgende beeld:

Debet Balans Credit

Activa: 

Bezittingen en vorderingen

Passiva: 

Eigen vermogen 

Vreemd vermogen

 ¨ Balans
Een staat van bezittingen, schulden en eigen vermogen op een bepaald moment, 
waarbij aan de debetzijde de activa en aan de creditzijde de passiva staan ver-
meld.

Bij het samenstellen van een balans is het gebruikelijk dat er een vaste volgorde 
van rekeningen (balansposten) wordt aangehouden. De balansposten worden 
zowel aan de debetzijde als aan de creditzijde opgedeeld in groepen. Zo worden 
aan de debetzijde de bezittingen met een lange levensduur het eerst geplaatst. 
Aan de creditzijde wordt het vermogen dat het langst in het bedrijf aanwezig is, 
te weten het Eigen vermogen, het eerst geplaatst.
Als we deze balans onderverdelen in groepen spreken we van een liquiditeits-
balans.
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 ¨ Liquiditeitsbalans
Een balans waarbij de debetzijde is onderverdeeld in Vaste activa en Vlottende 
activa, en de creditzijde is onderverdeeld in Eigen vermogen, Vreemd vermo-
gen lang en Vreemd vermogen kort.

We lichten de diverse onderdelen van de liquiditeitsbalans kort toe.

Activa van de onderneming (debetzijde):
 – Vaste activa: dit zijn bedrijfsmiddelen die langer dan één jaar door de onder-

neming gebruikt kunnen worden, zoals gebouwen en auto’s.
 – Vlottende activa: dit zijn bedrijfsmiddelen die voor een korte periode (maxi-

maal één jaar) in de onderneming blijven, zoals voorraden, debiteuren en 
grondstoffen.

Passiva van de onderneming (creditzijde):
 – Eigen vermogen: vermogen dat door de eigena(a)r(en) is ingebracht. Dit geld 

is permanent in de onderneming aanwezig.
 – Vreemd vermogen lang: geleend geld waarover de onderneming langer dan 

één jaar kan beschikken. Bijvoorbeeld een hypothecaire lening.
 – Vreemd vermogen kort: geleend geld waarover een ondernemer korter dan 

één jaar de beschikking heeft. Voorbeelden hiervan zijn crediteuren of een 
schuld aan de Belastingdienst.

Schematisch geeft dit dan weer het volgende beeld:

Debet Liquiditeitsbalans Credit

Vaste activa 

Vlottende activa

Eigen vermogen 

Vreemd vermogen lang 

Vreemd vermogen kort

Aan de hand van deze indeling kan een ondernemer ook inzicht krijgen of de 
onderneming financieel gezond is. De financiering van een onderneming is 
erg belangrijk. Het voortbestaan van de onderneming kan ervan afhangen. Dit 
komt later in dit boek aan de orde.

 Z Voorbeeld
Op basis van de verkorte inventarislijst van Boetiek Tom per 1 februari (zie para-
graaf 1.2) kan Tom Schroijen de volgende balans opstellen.
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Debet Balans van Boetiek Tom per 1 februari 2016 Credit

Gebouw € 250.000,— Eigen vermogen € 64.750,—

Winkelinventaris 20.000,— 7% Hypothecaire lening o/g 225.000,—

Voorraad 16.500,— Crediteuren 4.500,—

Debiteuren 1.250,—

Bank 6.000,—

Kas 500,—

€ 294.250,— € 294.250,—

 , Opmerkingen
1. Aan de debetzijde staan de bezittingen en aan de creditzijde staan de schul-

den en het Eigen vermogen.
2. In tegenstelling tot de inventarislijst, die werd opgesteld in paginavorm, 

wordt de balans opgesteld in scontrovorm, dat wil zeggen dat de balans uit 
twee gedeelten (een linker- en een rechterzijde) bestaat.

3. Een balans dient altijd in evenwicht te zijn. Dit evenwicht komt tot stand 
door het opnemen van de rekening Eigen vermogen. Het bedrag behorende 
bij de rekening Eigen vermogen wordt als volgt salderend bepaald:

 € 294.250,— – € 225.000,— – € 4.500,— =  
€ 294.500,— – € 229.500,—   = € 64.750,—

 Bezittingen – Schulden   = Eigen vermogen

We gaan nu de balans van Boetiek Tom omzetten in een liquiditeitsbalans.

Debet Liquiditeitsbalans Credit

Vaste activa: Eigen vermogen € 64.750,—

Gebouwen € 250.000,— Vreemd vermogen lang:

Winkelinventaris 20.000,— 7% Hypothecaire lening o/g 225.000,—

Vlottende activa: Vreemd vermogen kort:

Voorraad 16.500,— Crediteuren 4.500,—

Debiteuren 1.250,—

Bank 6.000,—

Kas 500,—

€ 294.250,— € 294.250,—

We hebben nu de balans van Boetiek Tom zowel aan de debetzijde als aan de 
creditzijde onderverdeeld in de genoemde drie groepen.
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We willen wel nog een aantal voorbeelden geven van zaken die achtereenvol-
gens bij de genoemde groepen kunnen voorkomen:

 – Vaste activa: auto’s, inventaris, pand, machines (bij productiebedrijven), ter-
reinen.

 – Vlottende activa: voorraad, debiteuren, liquide middelen. (Een andere naam 
voor Liquide middelen is Betalingsmiddelen.)

 – Vreemd vermogen lang: hypotheek, lening ten behoeve van een inventaris, 
banklening of familielening met een looptijd langer dan een jaar. Een andere 
naam voor Vreemd vermogen lang is Langlopende schuld.

 – Vreemd vermogen kort: crediteuren, rekening-courant. Een andere naam 
voor Vreemd vermogen kort is Kortlopende schuld.

Maak eerst de kennisvragen 13 t/m 20 van hoofdstuk 1 en vervolgens de opgaven 
van paragraaf 1.3.

1.4 Een balans met specificaties

De balans die Tom Schroijen voor Boetiek Tom in paragraaf 1.3 gemaakt heeft, 
is afgeleid uit de verkorte inventarislijst uit paragraaf 1.2. Een nadeel van deze 
verkorte inventarislijst was, dat detailinformatie ontbreekt. Deze detailinforma-
tie ontbreekt dus ook in de balans.

Omdat iedere ondernemer op de hoogte wil blijven van wat er zich in zijn onder-
neming afspeelt, is er een nieuw begrip ontstaan: ‘een balans met specificaties’.

 Z Voorbeeld
Indien Tom Schroijen uit het voorbeeld van paragraaf 1.3 gekozen zou hebben 
voor een balans met specificaties, dan zou zijn balans gelijk blijven aan die uit 
het genoemde voorbeeld. Er zou echter verwezen kunnen worden naar een aan-
tal bijlagen. In deze bijlagen zouden specificaties van de balansposten opgeno-
men zijn.

De bijlagen behorende bij de balans uit paragraaf 1.3:

Winkelinventaris volgens bijlage 1

1 Rekken € 5.000,—

2 Toonbank en kassa 7.000,—

3 Overige inventaris (lampen etc.)  8.000,—

Totaal € 20.000,—
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Voorraadlijst volgens bijlage 2

1 Spijkerbroeken € 5.000,—

2 Truien 3.000,—

3 T-shirts 7.000,—

4 Overige voorraad  1.500,—

Totaal € 16.500,—

Debiteurenlijst volgens bijlage 3

1 Volleybalclub H.B.O., Haarlem € 500,—

2 Dansgroep Amsterdam   750,—

Totaal € 1.250,—

Crediteurenlijst volgens bijlage 4

1 Jeans Fashion, Arnhem € 3.000,—

2 Bertrams Bedrijven, Best 1.500,—

Totaal € 4.500,—

 , Opmerkingen
1. Bij het opstellen van een balans met specificaties wordt in de balans bij de 

post vermeld dat er een bijlage bij hoort.
2. In bovenstaand voorbeeld zijn alle specificaties in bijlagen opgenomen. In 

werkelijkheid neemt men alleen die specificaties op die relevante informatie 
bieden, zoals de debiteurenlijst, de crediteurenlijst en de voorraadlijst. Dit 
om te voorkomen dat de geboden informatie te omvangrijk wordt.

Ook kent men vaak een Toelichting op de balans. Hierin worden minder gebrui-
kelijke balansposten nader omschreven en minder voor de hand liggende veran-
deringen in balansposten meer in detail uitgelegd.

Maak nu de kennisvragen 21 t/m 26 en vervolgens de opgaven van paragraaf 1.4.


