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Voorwoord
Voor je ligt een boek dat hoort bij de methode Financieel.info. Financieel.info is de
methode voor financieel-administratieve beroepen:
• Financieel administratief medewerker
• Bedrijfsadministrateur
• Junior-assistent accountant.

Financieel.info is gebaseerd op het kwalificatiedossier Financieel-administratieve
beroepen. Deze methode dekt alle toetstermen van Stichting Praktijkleren (SPL)
af. Dit boek is, samen met het boek Elementaire kennis Bedrijfsadministratie deel 2,
gebaseerd op de toetsmatrijs met de aanduiding FAB KE1 EM.

HoofdstukToetstermCodeOnderwerp

6De kandidaat beschrijft de volgorde van de

onderdelen van de boekhoudcyclus.

1.11. Functie en

werking van het

Grootboek (8%)
2, 3, 4De kandidaat verklaart met een gegeven

boekingsverslag wat het gevolg is voor het

grootboek na verwerking.

1.2

2, 3, 4De kandidaat verklaart met behulp van de

boekingsregels waarom in een gegeven

situatie een grootboekrekening wordt

gedebiteerd of gecrediteerd.

1.3

3, 4, 5De kandidaat categoriseert

grootboekrekeningen in

grootboekrekeningen van bezit, schuld,

eigen vermogen, privé, kosten en/of

opbrengsten.

1.4

1, 6De kandidaat noemt de verschillende

benamingen voor hetzelfde begrip (activa,

passiva, winst-en-verliesrekening).

1.5
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HoofdstukToetstermCodeOnderwerp

4, 5, 6De kandidaat stelt vast in welke rubriek (0,

1, 2, 3, 4, 7, 8, 9) een grootboekrekening

hoort.

2.12. Grootboek-

rekeningstelsel

(3%)

4, 5, 6De kandidaat benoemt de relatie tussen de

rubrieken 0, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 en de

grootboekrekeningen van bezit, schuld,

eigen vermogen, privé, kosten en

opbrengsten.

2.2

7De kandidaat stelt voor een gegeven situatie

de journaalpost samen van een

verkoopfactuur, inclusief hoeveelheids- of

betalingskorting.

4.24. Boekingen

verkoopboek

(10%)

7De kandidaat stelt voor een gegeven situatie

de journaalpost samen van een creditfactuur.

4.3

7De kandidaat stelt voor een gegeven situatie

de journaalpost samen met betrekking tot

een ontvangst of betaling met verrekening

van een betalingskorting.

5.35. Boekingen

bankboek (8%)

4, 9De kandidaat stelt voor een gegeven situatie

de journaalpost samen met betrekking tot

privébetalingen en -ontvangsten.

5.4

8De kandidaat stelt voor een gegeven situatie

de journaalpost samen met betrekking tot

‘geld onderweg’.

5.5

8De kandidaat stelt voor een gegeven situatie

de journaalpost samen met betrekking tot

kasverschillen.

6.26. Boekingen

kasboek (7%)

8De kandidaat stelt voor een gegeven situatie

de journaalpost samen met betrekking tot

‘geld onderweg’.

6.3
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HoofdstukToetstermCodeOnderwerp

7De kandidaat stelt voor een gegeven situatie

de journaalpost samen met betrekking tot

privé-inbreng en privégebruik.

7.47. Boekingen

memoriaal

(elementair)

(18%)

6De kandidaat stelt voor een gegeven

grootboekrekening vast op welke wijze deze

terugkomt op de winst-en-verliesrekening

of balans.

8.18. Balans en

resultaten-

rekening

(elementair)

(14%)
6De kandidaat stelt voor een gegeven situatie

vanuit de saldibalans de

winst-en-verliesrekening en de eindbalans

samen.

8.2

6De kandidaat berekent voor een gegeven

situatie, met behulp van het saldo privé en

het saldo resultaat, het nieuwe eigen

vermogen.

8.3

1De kandidaat stelt een eenvoudige

liquiditeitsbalans van een onderneming

samen.

8.4

Toetsmatrijs © Stichting Praktijkleren

Het oude hoofdstuk 9 Dagboeken en het oude hoofdstuk 11 Afdracht van de btw
dekken geen toetstermen af van de Stichting Praktijkleren (SPL). We hebben daarom
besloten deze hoofdstukken niet op te nemen in de nieuwe druk.

Het nieuwe hoofdstuk 9 Subadministraties dekt ook geen toetstermen af van de
SPL. Veel docenten hebben echter kenbaar gemaakt dat ze dit hoofdstuk toch
behandelen. Daarom hebben we ervoor gekozen dit hoofdstuk te handhaven in de
nieuwe uitgave.
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HOE WERKT DE METHODE?
Financieel.info bestaat uit theorieboeken en bijbehorende werkboeken. In de
theorieboeken worden kennis en vaardigheden beschreven en aan de hand van
voorbeelden uitgelegd. In de werkboeken gaat de student actief aan de slag met
de opgedane kennis en vaardigheden.

Op de methodesite staan bronnen zoals video's, weblinks en documenten waar in
de boeken naar wordt verwezen.

Bekijk de video op de methodesite.

Activeer de weblink op of download het document van de methodesite.

Deze website kun je bereiken via www.mbo-financieel.info.

Voordat je de digitale leeromgeving kunt gebruiken moet je je licentie activeren.
• Overleg met je docent welk type account je gebruikt.
• Ga naar www.edu-actief.nl/licentie.
• Bekijk de instructiefilm of lees het stappenplan.
• Volg de stappen.

Daarna kun je aan de slag!

Gebruik jaartallen
In dit theorieboek is ervoor gekozen om bij voorbeelden die zich afspelen binnen
één kalenderjaar geen jaartal te vermelden of het jaartal 20.. te gebruiken.
Indien er meerdere jaren van toepassing zijn, wordt gesproken over jaar 1, jaar 2 of
van afgelopen, huidig en komend jaar. Lees voor jaar 1 het huidige jaar.

9



10



HOOFDSTUK 1
De inventarislijst en de

balans



1.1 INLEIDING

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 boekhouding
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, van de winkelier op de hoek
tot en met de directeur die vanuit zijn kantoorkolos een grote onderneming moet
aansturen. Er is verschil: de winkelier administreert 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.
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Behalve dat het voeren van een boekhouding heel verstandig is, is het ook verplicht.
Ondernemers zijn wettelijk verplicht bij te houden hoe hun zaak financieel draait.
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, vastleggen en verwerken van gegevens en feiten
wordt administreren genoemd. De boekhouding is slechts een onderdeel van de
administratie. In de boekhouding worden financiële feiten van de verschillende
onderdelen van de onderneming vastgelegd. Bijvoorbeeld het vastleggen van
personeelsgegevens is wel een onderdeel van administreren maar niet van
boekhouden.

Boekhouden
Het regelmatig en volgens vaste regels aantekenen van de omvang van de bezittingen,
de schulden en het eigen vermogen van de onderneming en van alle veranderingen
die daarin plaatsvinden.

We beginnen met het maken van de uitgebreide inventarislijst en de verkorte
inventarislijst. Hoe een liquiditeitsbalans moet worden opgesteld en welke
rekeningen we terugvinden op een balans, behandelen we in daarna.

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 stappen kunnen volgen
en zelf uitvoeren.

1.2 DE UITGEBREIDE INVENTARISLIJST

Iedere ondernemer bedenkt voor hij met zijn onderneming begint, wat hij allemaal
nodig heeft en hoe hij aan het geld komt om die zaken te betalen. Zodra hij dit op
papier vastlegt noemt men dit inventariseren.

Inventarislijst
De volledige lijst van alle bezittingen, waarbij tevens wordt aangegeven hoe deze
bezittingen gefinancierd werden.
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Voorbeeld
Tom Schroijen is vorig jaar een boetiek gestart. Hij heeft een pand gekocht en
ingericht. Op 1 januari maakt hij een lijst met alle bezittingen en schulden:

Inventarislijst van Boetiek Tom per 1 januari
Bezittingen

250.000,-€Gebouwen1

Winkelinventaris:2

5.000,-€- rekken

7.000,-- toonbank + kassa

8.000,-- overige inventaris (lampen enzovoort)

20.000,-€

Voorraad:3

5.000,-€- spijkerbroeken

3.000,-- truien

7.000,-- T-shirts

1.500,-- overige voorraad

16.500,-€

Debiteuren:4

500,-€- Volleybalclub H.B.O., Haarlem

750,-- Dansgroep Amsterdam

1.250,-€

6.000,-Tegoed bij Rabobank5

500,-Geld in kas6

294.250,-€Totaal bezittingen

Schulden

225.000,-€7% Hypothecaire lening o/g7

Crediteuren:8

3.000,-€- Jeans Fashion, Arnhem

1.500,-- Bertrams Bedrijven, Best

4.500,-€

229.500,-€Totaal schulden
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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 bedragen

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 ondernemer had zelf niet voldoende financiële middelen
en heeft bij de bank aangeklopt voor een lening van € 225.000,–. De bank wilde
dit bedrag lenen met als zekerheid het gebouw. Een hypothecaire lening is dus
een geldlening met als zekerheid een onroerend goed.
De letters o/g betekenen opgenomen geld. Indien de onderneming 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. Deze vergoeding heet rente of interest.

8. Crediteuren zijn leveranciers die op rekening geleverd hebben. De goederen
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.
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1.3 DE VERKORTE INVENTARISLIJST

In het vorige voorbeeld is een uitgebreide inventarislijst opgesteld van Boetiek Tom.
Meestal verkort men de uitgebreide inventarislijst tot een lijst met alleen de
totaalbedragen per onderdeel. Dit is een verkorte inventarislijst.

Vervolg voorbeeld
Tom Schroijen, eigenaar van Boetiek Tom, maakt van de inventarislijst een
verkorte inventarislijst.

Inventarislijst van Boetiek Tom per 1 januari
Bezittingen

250.000,-€Gebouwen1

20.000,-Winkelinventaris:2

16.500,-Voorraad:3

1.250,-Debiteuren:4

6.000,-Tegoed bij Rabobank5

500,-Geld in kas6

294.250,-€Totaal bezittingen

Schulden

225.000,-€7% Hypothecaire lening o/g7

4.500,-Crediteuren:8

229.500,-Totaal schulden

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

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

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

heeft als nadeel dat er geen gedetailleerde informatie beschikbaar is.
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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 verkorte

versie.
• Heeft de ondernemer behoefte aan detailinformatie, dan zal er een

uitgebreide inventarislijst gemaakt moeten worden.
4. Omdat er in deze verkorte inventarislijst alleen eindbedragen opgenomen zijn,

is de subkolom overbodig.

1.4 DE LIQUIDITEITSBALANS

Van een verkorte inventarislijst kan gemakkelijke een overzicht in de vorm van een
balans worden samengesteld. Bij een balans wordt aan de linkerzijde (de debetzijde)
genoteerd welke bezittingen een bedrijf op een bepaald moment heeft en aan de
rechterzijde (de creditzijde) noteert men waarmee deze bezittingen gefinancierd
zijn.

CreditBalansDebet

Waar komt het geld vandaan?Wat is er met het geld gedaan?

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 ondernemer zelf
is ingebracht (Eigen vermogen) en het vermogen dat door anderen is gefinancierd
(Vreemd vermogen).

Schematisch geeft dit dan het volgende beeld.

CreditBalansDebet

Passiva:Activa:

Eigen vermogenBezittingen

Vreemd vermogen (schulden)Vorderingen

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 vermeld.
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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 gebruiksduur 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 liquiditeitsbalans.

Liquiditeitsbalans
Een balans waarbij de debetzijde is onderverdeeld in Vaste activa en Vlottende
activa, en de creditzijde is onderverdeeld in Eigen vermogen, Vreemd vermogen 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 een jaar door de

onderneming gebruikt kunnen worden, zoals gebouwen en auto’s.
• Vlottende activa: dit zijn bedrijfsmiddelen die voor een korte periode (maximaal

een 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: schulden met een looptijd langer dan een jaar.

Bijvoorbeeld een hypothecaire lening.
• Vreemd vermogen kort: schulden met een looptijd van korter dan een jaar.

Voorbeelden hiervan zijn crediteuren of een schuld aan de Belastingdienst.

Schematisch geeft dit dan weer het volgende beeld.

CreditLiquiditeitsbalansDebet

Eigen vermogenVaste activa

Vreemd vermogen langVlottende activa

Vreemd vermogen kort

18



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.

Vervolg voorbeeld
Op basis van de verkorte inventarislijst van Boetiek Tom per 1 januari kan Tom
Schroijen de volgende balans opstellen.

CreditBalans van Boetiek Tom per 1 januariDebet

64.750,-€Eigen vermogen250.000,-€Gebouwen

225.000,-7% Hypothecaire lening o/g20.000,-Winkelinventaris

4.500,-Crediteuren16.500,-Voorraad

1.250,-Debiteuren

6.000,-Bank

500,-Kas

294.250,-€294.250,-€

Opmerkingen
1. Aan de debetzijde staan de bezittingen en aan de creditzijde staan de schulden

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

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:

Eigen vermogen=― SchuldenBezittingen

=― € 4.500,-― € 225.000,-€ 294.250,-

€ 64.750,-=― € 229.500,-€ 294.500,-

19
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Vervolg voorbeeld
We gaan nu de balans van Boetiek Tom omzetten in een liquiditeitsbalans.

CreditLiquiditeitsbalansDebet

64.750,-€Eigen vermogenVaste activa

250.000,-€Winkelpand

Vreemd vermogen lang20.000,-Winkelinventaris

225.000,-7% Hypothecaire lening o/g270.000,-€

Vreemd vermogen kortVlottende activa

4.500,-Crediteuren16.500,-€Voorraad

1.250,-Debiteuren

6.000,-Bank

500,-Kas

24.250,-€

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.

We willen wel nog een aantal voorbeelden geven van zaken die achtereenvolgens
bij de genoemde groepen kunnen voorkomen:
• Vaste activa: auto’s, inventaris, pand, machines (bij productiebedrijven),

terreinen.
• Vlottende activa: voorraad, debiteuren, liquide middelen. (Een andere naam

voor liquide middelen is betalingsmiddelen, of geldmiddelen.)
• Vreemd vermogen lang: hypothecaire lening, lening ten behoeve van een

aangeschafte 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-courantbank. Een andere naam
voor vreemd vermogen kort is kortlopende schuld.
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1.5 EEN BALANS MET SPECIFICATIES

De balans die Tom Schroijen voor Boetiek Tom gemaakt heeft, is afgeleid uit de
verkorte inventarislijst. Een nadeel van deze verkorte inventarislijst was, dat
detailinformatie ontbreekt. Deze detailinformatie ontbreekt dus ook in de balans.
Maar deze kan wel worden toegevoegd. We krijgen dan een balans met bijlagen of
met specificaties.

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

Vervolg voorbeeld
Indien Tom Schroijen uit het vorige voorbeeld 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 aantal
bijlagen. In deze bijlagen zouden specificaties van de balansposten opgenomen
zijn.

De bijlagen behorende bij de balans uit het vorige voorbeeld:

Winkelinventaris volgens bijlage 1

5.000,-€Rekken1

7.000,-Toonbank en kassa2

8.000,-Overige inventaris (lampen enzovoort)3

20.000,-€Totaal

Voorraadlijst volgens bijlage 2

5.000,-€Spijkerbroeken1

3.000,-Truien2

7.000,-T-shirts3

1.500,-Overige voorraad4

6.500,-€Totaal
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Debiteurenlijst volgens bijlage 3

500,-€Volleybalclub H.B.O., Haarlem1

750,-Dansgroep Amsterdam2

1.250,-€Totaal

Crediteurenlijst volgens bijlage 4

3.000,-€Jeans Fashion, Arnhem1

1.500,-Bertrams Bedrijven, Best2

4.500,-€Totaal

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.
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