Zo werkt de BOEB!
Vind je weg in de boeiende wereld van de financiële cijfers

Gudrun Commercial

Balans Op Een Blad

Cijfers van 01/05/2018 tot 30/04/2019

Actief

waar gaat het geld naar toe

FOTO

BALANS

In 1000 euro

[Cijfers vorig boekjaar]

BE0476530118

waar komt het geld vandaan

Passief

RESULTATENREKENING

FILM VAN DE WINST

winst = verkoop - corresponderende kosten

In België publiceren de meeste bedrijven hun
balans bij de Nationale Bank. Deze documenten
tellen vele bladzijden en zijn voor leken vaak
moeilijk te begrijpen.
Daarom maakte Vera Smets de BOEB of Balans
Op Een Blad. De belangrijkste getallen van de
balans worden samengebracht op 1 pagina.

Die vind je op de zusterdocumenten van de
BOEB:
• MOEB in euro (Marge Op Een Blad)
• MOEB in % (Marge Op Een Blad)
• ROEB (Ratio’s Op Een Blad).

Vast actief
Immaterieel

Om de financiële gezondheid van een bedrijf te
beoordelen, hebben we de ratio’s en financiële
indicatoren.

Echt waar!

k
De website van de Nationale Ban
(www.nbb.be/balanscentrale) is op
zondagochtend gesloten. Ja, dat
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– Bedrijfskosten

-39.563

Goederen, grondstoffen
Diensten (bv. huur, energie,...)
Lonen
Afschrijvingen (jaarlijkse ‘slijtage’ vast actief )
Waardeverminderingen (bv. failliete klant)
Andere
Niet-recurrent

= Bedrijfsverlies = Motor!
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+ Financiële opbrengsten
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– Financiële kosten

Financiële schulden
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= Verlies voor belastingen

Leveranciersschulden
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Overige schulden
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Leningsaflossingen



. Op alle andere
vinden wij ook gek
momenten in de week kunnen we
en.
gelukkig wél een BOEB voor je mak

+ Bedrijfsopbrengsten

2.441

(software, patenten,... )

Vlottend actief

De BOEB is vooral online interessant! Want
achter de woorden en getallen vind je extra
uitleg en korte video’s die in eenvoudige taal de
financiële begrippen toelichten.

Eigen vermogen

Verkoop

Financieel

Op basis van de BOEB en de zusterdocumenten,
berekenen we een score.

11.805

0
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Marge Op Een Blad (in Euro)
De MOEB in euro baseert zich op een deel
van de BOEB. We focussen hier op de
resultatenrekening, een belangrijk document dat
je vertelt hoe een bedrijf winst of verlies maakte.
De indicatoren brutomarge, EBITDA, EBIT,… zijn
interessante tussentotalen bij het berekenen van
winst. Deze bedragen vind je op de MOEB in
euro voor de laatste 3 boekjaren.
Ook hier vind je online achter de woorden en
getallen extra info en korte video’s. Zoals altijd bij
Vera, in de taal van Jip & Janneke!

In euro

BE0476530118

Weetje
…
De woorden brutomarge, EBITDA,
betekenen niet altijd hetzelfde.
,
Bepaalde kosten worden soms wel

deze
soms niet meegeteld. Als iemand
t
woorden gebruikt, check je dus bes
even wat hij juist bedoelt.

2018

2017

2016

Bedrijfsopbrengsten = 37.342.023 €

Bedrijfsopbrengsten = 37.666.537 €

Bedrijfsopbrengsten = 32.213.946 €

Goederen, grondstoffen = -17.019.860 €

Goederen, grondstoffen = -17.729.513 €

Goederen, grondstoffen = -15.324.169 €

Diensten = -11.245.781 €

Diensten = -10.173.071 €

Diensten = -7.778.868 €

Brutomarge = 9.076.381 €

Brutomarge = 9.763.954 €

Brutomarge = 9.110.909 €

Lonen = -6.939.580 €

Lonen = -7.200.182 €

Lonen = -6.368.895 €

EBITDA = 2.136.802 €

EBITDA = 2.563.772 €

EBITDA = 2.742.014 €

Afschrijvingen = -1.568.608 €

Afschrijvingen = -1.381.893 €

Afschrijvingen = -1.210.498 €

Ander bedrijfsresultaat = -235.198 €

Ander bedrijfsresultaat = +144.456 €

Ander bedrijfsresultaat = +125.949 €

EBIT = 332.996 €

EBIT = 1.326.335 €

EBIT = 1.657.466 €

Intrest = -500.730 €

Intrest = -425.900 €

Intrest = -255.164 €

Ander financieel resultaat = -7.306 €

Ander financieel resultaat = -1.148.262 €

Ander financieel resultaat = +628 €

Courant verlies voor taks =

Courant verlies voor taks =

Courante winst voor taks =

-175.040 €

-247.827 €

1.402.929 €

Eenmalig resultaat = -2.056.599 €

Eenmalig resultaat = -521.567 €

Eenmalig resultaat = -100.000 €

Verlies voor taks =

Verlies voor taks =

Winst voor taks =

-2.231.639 €

-769.395 €

1.302.929 €

Belastingen = -8.362 €

Belastingen = -519.168 €

Belastingen = -618.549 €

Verlies = -2.214.854 €

Verlies = -1.263.415 €

Winst = 709.528 €

Gudrun Commercial
BE0476530118

Marge Op Een Blad (in procenten)
De MOEB in procenten baseert zich ook op de
resultatenrekening waarvan je de kerncijfers vindt
in de BOEB.

Voorbeeld *
8

De verschillende tussentotalen die je in de
MOEB in euro vindt, gaan we hier delen door de
bedrijfsopbrengsten. Voor de meeste bedrijven
zijn bedrijfsopbrengsten gelijk aan de verkoop.
Het wordt pas echt boeiend wanneer je de
indicatoren van verschillende jaren vergelijkt.

201
• Per 100 euro verkoop was er in
een EBITDA van 5,7 euro

• Anders gezegd: per 100 euro
r
verkoop in 2018 was er 5,7 euro ove
na de kosten van goederen, diensten
en lonen.
* Zie pijl hiernaast

Spijtig genoeg kunnen we de MOEB in % niet altijd maken. Want niet alle bedrijven moeten
hun verkoopscijfer publiceren. Indien jij de ontbrekende informatie hebt, dan kan je ze
online ingeven. Dan maken wij graag de MOEB in % voor jou!

2018

2017

2016

Bedrijfsopbrengsten = 100 €

Bedrijfsopbrengsten = 100 €

Bedrijfsopbrengsten = 100 €

Goederen, grondstoffen = -45,6 €

Goederen, grondstoffen = -47,1 €

Goederen, grondstoffen = -47,6 €

Diensten = -30,1 €

Diensten = -27,0 €

Diensten = -24,1 €

Brutomarge = 24,3 €

Brutomarge = 25,9 €

Brutomarge = 28,3 €

Lonen = -18,6 €

Lonen = -19,1 €

Lonen = -19,8 €

EBITDA = 5,7 €

EBITDA = 6,8 €

EBITDA = 8,5 €

Afschrijvingen = -4,2 €

Afschrijvingen = -3,7 €

Afschrijvingen = -3,8 €

Ander bedrijfsresultaat = -0,6 €

Ander bedrijfsresultaat = +0,4 €

Ander bedrijfsresultaat = +0,4 €

EBIT = 0,9 €

EBIT = 3,5 €

EBIT = 5,1 €

Intrest = -1,3 €

Intrest = -1,1 €

Intrest = -0,8 €

Ander financieel resultaat = 0,0 €

Ander financieel resultaat = -3,0 €

Ander financieel resultaat = +0,0 €

Courant verlies voor taks = -0,5 €

Courant verlies voor taks = -0,7 €

Courante winst voor taks = 4,4 €

Eenmalig resultaat = -5,5 €

Eenmalig resultaat = -1,4 €

Eenmalig resultaat = -0,3 €

Verlies voor taks = -6,0 €

Verlies voor taks = -2,0 €

Winst voor taks = 4,0 €

Belastingen = 0,0 €

Belastingen = -1,4 €

Belastingen = -1,9 €

Verlies = -5,9 €

Verlies = -3,4 €

Winst = 2,2 €

Gudrun Commercial

Ratio’s Op Een Blad
2018

De ROEB geeft je de belangrijkste ratio’s. Ratio’s
zijn formules waarvan de basisingrediënten te
vinden zijn in de BOEB. Ze vertellen je meer
over de financiële gezondheid van balans en
resultatenrekening.
Ratio’s interpreteren kan enkel wanneer je de
basis, de BOEB dus, goed begrijpt. In de uitleg en
de filmpjes achter de woorden, vind je telkens de
link met de basisbegrippen.

In euro

BE0476530118

Intern eigen vermogen
Intern eigen vermogen in %

GBV
en
De belangrijkste ratio in zakendoen
in het leven blijft GBV…
Gezond Boerenverstand!

Eigen vermogen
Solvabiliteit
Cashflow
Cashflow in %
Terugbetalingscapaciteit
Terugbetalingscapaciteit in %
Working capital

2017

2016

Hoe lees je de ratio's?

-1.683.807

531.047

1.794.462

-7%

2%

12%

756.885

2.971.738

4.235.153

3%

13%

28%

1.625.579

475.213

1.810.617

4%

1%

6%

-73.249

-1.223.615

1.127.284

0%

-3%

3%

-3.776.136

-1.996.920

-2.320.726

Voorbeeld: Op 30/04/2019 waren er opgebouwde verliezen voor 1.683.807 euro.

Voorbeeld: Op 30/04/2019 waren de opgebouwde verliezen 7% van het balanstotaal.

Voorbeeld: Op 30/04/2019 was dit bedrijf voor 756.885 euro gefinancierd door de
aandeelhouders.

Voorbeeld: Dit bedrijf was op 30/04/2019 voor 3% gefinancierd door de aandeelhouders.

Voorbeeld: Dit bedrijf heeft gedurende boekjaar 2018 1.625.579 euro cash gegenereerd.

Voorbeeld: In boekjaar 2018 is er per 100 euro bedrijfsopbrengsten 4 euro cash gegenereerd.

Voorbeeld: In boekjaar 2018 creëerde de business onvoldoende cash ( -73.249 euro) om
bestaande leningen terug te betalen.
Voorbeeld: In boekjaar 2018 genereerde dit bedrijf per 100 euro bedrijfsopbrengsten
onvoldoende cash (0 euro) om bestaande leningen terug te betalen.
Voorbeeld: Op 30/04/2019 was de gratis financiering door de leveranciers niet voldoende om de
voorraad en de vorderingen te financieren. Er was een tekort van 3.776.136 euro.

Rapportcijfer
We brengen de informatie van de BOEB, MOEB
en ROEB samen in 1 rapportcijfer. Zo krijg je
meteen een eerste indicatie van de financiële
gezondheid. Maar gelukkig is een bedrijf meer
dan cijfers. Het gaat vooral om mensen!
Een starter heeft vaak een zwakke financiële
gezondheid, maar een sterk management kan de
cijfers rechttrekken. Andersom kan een financieel
gezond bedrijf in gevaar komen wanneer de
marktomstandigheden veranderen. Ook fiscaliteit
kan een invloed hebben op de cijfers.
Een indicatie dus, meer is dit rapportcijfer niet.
Daarom is de lezer zelf verantwoordelijk voor de
conclusies die hij wenst te trekken uit de BOEB,
de MOEB, de ROEB en het rapportcijfer.

Ik hoop vooral dat ik je kan helpen om je weg te
vinden in de boeiende wereld van de financiële
cijfers!

Vera Smets

Don’t forget
De BOEB, MOEB en ROEB helpen
om balansen vlug te begrijpen. De

je

k
documenten van de Nationale Ban
pjes
blijven echter interessant. In de film
achter de BOEB legt Vera je uit hoe
je de documenten vindt en welke
pagina’s de moeite waard zijn!

Aan de slag!
Ben je al klant? Dan kan je onmiddellijk starten via
tools.financeisfun.be
Zonder www ervoor – anders werkt het niet!

Nog geen klant?
Ga naar www.financeisfun.be/boeb
voor meer info. Of scan de code
met de camera van je telefoon.
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