
EncycloPedie
Een balans is een 

financieel overzicht, 
waarmee je kunt zien hoe 

je bedrijf of project er 
op een bepaald moment 

in financieel opzicht voor 
staat.

Regelmatig een balans 
maken is een verplichting 

voor ondernemingen, 
hoewel aan kleine 

organisaties op dit terrein 
veel minder eisen worden 

gesteld dan aan grote 
ondernemingen.

Balans
Een balans is een overzicht van 

de financiële situatie van een 
bedrijf of project op een bepaalde 
datum.

Begrippen 
Het overzicht van de financiële 

situatie bij de start wordt beginbalans 
genoemd. Een balans is een tabel, 
waarbij je aan de rechterkant het 
vermogen van het bedrijf zet. Tevens 

geef je in deze tabel aan waar dat vermogen vandaan komt. Het geld dat 
je zelf in je bedrijf hebt gestopt noemen we - dat is eigenlijk te simpel 
gesteld - eigen vermogen. Het geld dat je van anderen (familie/bank 
enz.) hebt geleend en wat je gebruikt voor je bedrijf heet het vreemd 
vermogen. Het eigen en vreemd vermogen samen geeft men ook wel aan 
met het begrip passiva. aan de linkerzijde geef je aan wat je (je bedrijf) 
met dat geld hebt gedaan. Dat kan gaan om kasgeld, voorraden en klanten 
die je nog geld verschuldigd zijn. samen heten deze posten de 
activa.
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http://nl.wikipedia.org/wiki/Vermogen_(economie)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Eigen_vermogen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Vreemd_vermogen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Vreemd_vermogen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Passiva
https://nl.wiktionary.org/wiki/kas
http://nl.wikipedia.org/wiki/Voorraad
http://nl.wikipedia.org/wiki/Activa
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Weergave

Voorbeeld
Een deelnemer van het entreprenasium heeft een bedrijf met de naam 

“Reel them In!” (Haal ze binnen!). Dit bedrijf koopt onderdelen voor 
vishengels in en zet ze vervolgens zelf in elkaar. Deze handelswaar wordt 
gepromoot door het verspreiden van folders en flyers. Verder is er een 
website waarop de vishengels staan afgebeeld. Via dezelfde website 

kunnen de klanten hun aankopen doen. 
Bij de start van het bedrijf geldt:
• Gespaard: € 1250,-
• Geleend van opa en oma: € 2000
• Geleend van vader en moeder: € 2000
• Er hoeft geen rente 
over deze leningen 
te worden betaald.
• Het materiaal voor 

de vishengels is eeds aangeschaft.
De beginbalans komt er dan als hierboven uit te zien.

In 2012 zijn er hengels verkocht, is er geld uitgegeven aan een website 
en folders en zijn er ook hengels niet verkocht. Op 31 december 2012 
maakt “Reel them In!” opnieuw een balans op, want het 
is belangrijk om te weten hoe de zaken zijn gegaan en 

niet te vergeten hoe 
het er dan financieel 
voorstaat. Er is nog 
een voorraad van 
37 hengels die nog 
verkocht zouden kunnen worden. De 
waarde daarvan wordt als “reserve” 
opgevoerd.  De balans op 31 
december 2012 komt er dan als 
hierboven uit te zien. 

Beginbalans “Reel them In!” 1-11-2012

IActiva IPassiva
Voorraden:                          

€4000
Eigen vermogen:                                        

€1250

Kas/bank:
€1250

Vreemd vermogen:                                    
€4000

Totaal: €5250 Totaal: €5250
aanschaf molens: 

200 x €10,- = €2000

aanschaf hengels: 
200 x €5,- = €1000

Draad en hakensets: 200 x 
€5,- = €1000

Folders & Flyers: €315

Website: € 98

Verkoop hengels: 
163 x €30 = €4890

Eindbalans “Reel them In!” 31-12-2012

IActiva IPassiva
Voorraden:                          

€740
Eigen vermogen:                                        

€1250

Kas/bank:
€5727

Vreemd vermogen:                                    
€4000

Reserve:                                                          
€740

Winst:                                                              
€477

Totaal: €6467 Totaal: €6467
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Praktijk
In de praktijk is het maken van een jaarbalans niet eenvoudig. Grote 

bedrijven met meerdere afdelingen en eventueel meerdere vestigingen 
over de hele wereld hebben hier een enorme hoeveelheid werk aan en 
heel veel mensen zijn er dag in dag uit mee bezig. 

Module 
In de module “Begroting” komt ook aan bod hoe je een balans op kunt 

stellen. 

Meer weten
Om meer te weten over dit onderwerp kun je een goed boek of website 

over handelskennis raadplegen.

http://www.entreprenasium.nl/drive/download/214-module_gids_begroting.html

