Praktijkfiche: voorstelling van de verschillende financiële ratio’s
VERWACHTE GEVOLGEN VOOR DE ACTIVITEIT
 De financiële ratio's begrijpen
 Mogelijkheid om in te grijpen op de financiële ratio's door bepaalde variabelen van de berekeningen te doen
toe- of afnemen

FINANCIËLE RATIO'S
Legende: de getallen tussen haakjes in de berekeningen vormen de referenties van de posten in uw jaarlijkse
boekhoudkundige balans (voorbeeld: overlopende rekeningen (49)).
Rentabiliteitsratio’s
𝐵𝑟𝑢𝑡𝑜𝑣𝑒𝑟𝑘𝑜𝑜𝑝𝑚𝑎𝑟𝑔𝑒 % =

𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑣𝑒𝑟𝑘𝑜𝑜𝑝𝑚𝑎𝑟𝑔𝑒 % =

Bruto bedrijfsresultaat
× 100
𝑉𝑒𝑟𝑘𝑜𝑝𝑒𝑛

𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑏𝑒𝑑𝑟𝑖𝑗𝑓𝑠𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑎𝑡
× 100
𝑉𝑒𝑟𝑘𝑜𝑝𝑒𝑛

𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑒𝑖𝑡 𝑣𝑎𝑛 ℎ𝑒𝑡 𝑒𝑖𝑔𝑒𝑛 𝑣𝑒𝑟𝑚𝑜𝑔𝑒𝑛 𝑛𝑎 𝑏𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 (%) =

𝐵𝑟𝑢𝑡𝑜𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑒𝑖𝑡 𝑣𝑎𝑛 ℎ𝑒𝑡 𝑒𝑖𝑔𝑒𝑛 𝑣𝑒𝑟𝑚𝑜𝑔𝑒𝑛 (%) =

𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑎𝑡
× 100
𝐸𝑖𝑔𝑒𝑛 𝑣𝑒𝑟𝑚𝑜𝑔𝑒𝑛

𝐶𝑎𝑠ℎ𝑓𝑙𝑜𝑤
× 100
𝐸𝑖𝑔𝑒𝑛 𝑣𝑒𝑟𝑚𝑜𝑔𝑒𝑛

𝐵𝑟𝑢𝑡𝑜𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑒𝑖𝑡 𝑣𝑎𝑛 ℎ𝑒𝑡 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑟 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎, 𝑣óó𝑟 𝑏𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑒𝑛 𝑘𝑜𝑠𝑡𝑒𝑛 𝑣𝑎𝑛 𝑑𝑒 𝑠𝑐ℎ𝑢𝑙𝑑𝑒𝑛 (%)
𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑎𝑡 𝑣óó𝑟 𝑏𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛 + 𝑘𝑜𝑠𝑡𝑒𝑛 𝑣𝑎𝑛 𝑑𝑒 𝑠𝑐ℎ𝑢𝑙𝑑𝑒𝑛 + 𝑛𝑖𝑒𝑡 𝑢𝑖𝑡𝑔𝑒𝑔𝑒𝑣𝑒𝑛 𝑘𝑜𝑠𝑡𝑒𝑛
= 100 ×
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑟 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎
𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑒𝑐𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑠𝑐ℎ𝑒 𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑒𝑖𝑡 =

𝑊𝑖𝑛𝑠𝑡𝑚𝑎𝑟𝑔𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 =

Resultaat
× 100
Totaal der activa

Resultaat
× 100
Omzet

Cashflow = Nettoresultaat + dotatie voor investeringen
= vermogen van de onderneming om door haar activiteiten financiële middelen voort te brengen
Marge op variabele kosten = Omzet – Variabele kosten
𝑊𝑖𝑛𝑠𝑡𝑚𝑎𝑟𝑔𝑒 =
Deze dienstverlening is ontwikkeld door
or

Marge op variabele kosten
× 100
Omzet
En ondersteund door
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𝑎

Liquiditeitsratio’s
𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑖𝑡𝑒𝑖𝑡 𝑖𝑛 𝑟𝑢𝑖𝑚𝑒 𝑧𝑖𝑛 =

voorraad + overige korte termijn activa
schulden op ten hoogste 1 jaar + overlopende rekeningen van het passief

𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑖𝑡𝑒𝑖𝑡 𝑖𝑛 𝑒𝑛𝑔𝑒 𝑧𝑖𝑛
vorderingen op ten hoogste 1 jaar + geldbeleggingen + waarden die beschikbaar zijn
=
schulden op ten hoogste 1 jaar

𝐴𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑎𝑔𝑒𝑛 𝑘𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑘𝑟𝑒𝑑𝑖𝑒𝑡 = (

Handelsvorderingen op minder dan één jaar
) × 365
Omzet + andere bedrijfsopbrengsten + verschuldigde btw

𝐴𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑎𝑔𝑒𝑛 𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑠𝑘𝑟𝑒𝑑𝑖𝑒𝑡
=

Handelsschulden
× 365
Aankopen en diensten diverse goederen (61) + aftrekbare btw

𝑊𝑒𝑟𝑘𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑎𝑙 = vast kapitaal − vaste activa

𝐵𝑒ℎ𝑜𝑒𝑓𝑡𝑒 𝑎𝑎𝑛 𝑤𝑒𝑟𝑘𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑎𝑙 =
[voorraad + klantenvorderingen (40 en 41) + overlopende rekeningen (49)]
− [handelsschulden (44, 45, 46, 48, 492/3)]

𝐾𝑎𝑠𝑠𝑡𝑟𝑜𝑜𝑚 = Netto bedrijfskapitaal − Behoefte aan werkkapitaal

𝐵𝑒𝑝𝑒𝑟𝑘𝑡𝑒 𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑖𝑡𝑒𝑖𝑡 =

Vorderingen op korte termijn + Kasstroom
Schulden op korte termijn

𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖ë𝑙𝑒 𝑜𝑛𝑎𝑓ℎ𝑎𝑛𝑘𝑒𝑙𝑖𝑗𝑘ℎ𝑒𝑖𝑑 =

SOLVABILITEIT

𝑆𝑐ℎ𝑢𝑙𝑑𝑔𝑟𝑎𝑎𝑑 =

Deze dienstverlening is ontwikkeld door
or

Eigen vermogen (10/15)
Totaal der passiva (10/49)

Schulden op korte en lange termijn (16, 17/49)
Totaal der passiva

En ondersteund door
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𝑆𝑜𝑙𝑣𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑒𝑖𝑡𝑠𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 =

Eigen vermogen
Schulden (17/49)

𝑆𝑜𝑙𝑣𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑒𝑖𝑡𝑠𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑜𝑝 𝑙𝑎𝑛𝑔𝑒 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑗𝑛 =

Ratio van financiële autonomie =

𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 =

𝐴𝑢𝑡𝑜𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 =

Eigen vermogen
Schulden (17)

Totaal der activa
Totale schuld

Vast kapitaal (10/15, 17, 168, 160/5)
Vaste activa (20/28)

Overgedragen resultaat (14) + Reserve (13)
Eigen vermogen

𝑃𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑔𝑒 𝑒𝑖𝑔𝑒𝑛 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔
Over te dragen winst + toevoeging van winst aan de wettelijke reserve (693 + 692)
=
Te bestemmen winst (9906)

TOEGEVOEGDE WAARDE
𝑇𝑜𝑒𝑔𝑒𝑣𝑜𝑒𝑔𝑑𝑒 𝑤𝑎𝑎𝑟𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑐𝑙𝑢𝑠𝑖𝑒𝑓 𝑏𝑡𝑤 (𝐸𝑈𝑅) = Brutomarge = Omzet − Intermediair verbruik

𝑇𝑜𝑒𝑔𝑒𝑣𝑜𝑒𝑔𝑑𝑒 𝑤𝑎𝑎𝑟𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑡𝑒𝑤𝑒𝑟𝑘𝑔𝑒𝑠𝑡𝑒𝑙𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑜𝑛 (𝐸𝑈𝑅)
Toegevoegde waarde
=
Gemiddeld aantal werknemers in VTE op jaarbasis

𝑃𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑔𝑒 𝑡𝑜𝑒𝑔𝑒𝑣𝑜𝑒𝑔𝑑𝑒 𝑤𝑎𝑎𝑟𝑑𝑒 (%) =

Toegevoegde waarde
× 100
Verkopen en dienstverstrekkingen

𝑇𝑜𝑒𝑔𝑒𝑣𝑜𝑒𝑔𝑑𝑒 𝑤𝑎𝑎𝑟𝑑𝑒
(%)
𝐵𝑟𝑢𝑡𝑜 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖ë𝑙𝑒 𝑣𝑎𝑠𝑡𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎
=

Toegevoegde waarde
× 100
Gemiddelde aanschaffingswaarde van de materiële vaste activa per einde
van het boekjaar en per einde van het vorige boekjaar

Deze dienstverlening is ontwikkeld door
or

En ondersteund door
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