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• Voorstelronde (3W)
• Kennisniveau boekhouden

• Doel van deze sessie :  “Eenduidigheid en inzicht te krijgen in het registreren van de inkomsten en uitgaven”

• Onderneming

• Jaarrekening met het jaarverslag (boekjaar KvK).

• 2 soorten jaarrekeningen, fiscale-, en bedrijfseconomische jaarrekening.

• Begroting

• Balans

• Winst en Verliesrekening  of resultatenrekening

• Dagboeken

• Liquide middelen Kasboek / bankboek of tabellarische kasbankboek

• Casus

Agenda 
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Ondernemingsvorm
Rechtsvormen: (KvK)

• Eenmanszaak. Rechtspersoon hoofdelijk aansprakelijk. Privé / zakelijk.

• Vennootschap onder Firma V.O.F. Rechtspersoon gedeeltelijk aansprakelijk.

• Besloten Vennootschap. (BV.) Aandelen op naam.

• Naamloze Vennootschap.(NV) Aandelen aan toonder. 

• Stichting, Vereniging.

• Verplichting om een boekhouding samen te stellen in verband met het aanleveren van een jaarrekening               
met een jaarverslag.

• In de statuten is opgenomen een financiële paragraaf.

• Transparantie in het vastleggen van financiële gegevens zoals de inkomsten en uitgaven.

• Boekhouden.
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Begroting

• Een begroting wordt gebruikt bij elke instelling die met geldstromen te maken heeft.

• Een begroting is een overzicht van alle verwachte inkomsten en uitgaven in een bepaalde periode.

• Een begroting geeft de financiële effecten van beslissing weer.

• Begroting is iteratieve afstemming tussen wensen en de mogelijkheden.

• Begroting kan gemaakt worden voor een boekjaar of voor een project.

• Periodiek wordt er een  analyse tussen resultaten en verwachtingen uitgevoerd.

• Begroting bestaat uit beginbalans verlies/winstrekening of resultatenrekening en eindbalans.
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Balans
Wat is een balans:

• Balans is een overzicht van bezittingen en schulden met daaruit voortvloeiend het eigen vermogen. 

• Een moment opname. (Boekjaar)

• Aan de hand van een balans kan een indicatie verkregen worden omtrent het vermogen van het bedrijf.

• Balans is met het verlies en winstrekening c.q. resultatenrekening  en de toelichting op die stukken een 
onderdeel van de jaarrekening ook wel jaarverslag genoemd

• Boekhouden
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Balans gezin

Activa (Debit)(Links) Passiva (Credit)(Rechts)

Bezittingen Schulden

Huis 200.000,00 Hypotheekschuld 165.800,00

Auto  12.000,00 Persoonlijke lening 7.650,00

Inboedel 32.500,00

Banksaldo 25.800,00 Eigenvermogen 96.850,00

Totaal 270.300,00 Totaal 270.300,00

• Boekhouden
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Boekhouden

Onder boekhouden wordt verstaan:

“Het periodiek netjes en transparant bijhouden van alle inkomsten 
en uitgaven.”

Dagboeken

Inkoop-, en verkoopboek

Kas-, bankboek. Tabellarisch kasbankboek

Grootboek (rekeningen)

Resultatenrekening c.q. winst & verliesrekening

Balans
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Kasboek en  bankboek

Wat is een kasboek:

• Het kasboek is het boek waarin periodiek alle transacties van de kas wordt bijgehouden.

Wanneer gebruik je een kasboek

• Een kasboek wordt gebruikt wanneer er contante geldstromen aanwezig zijn. 

• Een bankboek wordt gebruikt wanneer er girale stromen aanwezig zijn.

Waar wordt alle transacties in bijgehouden:

• Spreadsheet

• Schrift

• Boek

Hoe wordt een kasboek bijgehouden

• Begin van de maand geopend met een begin saldo

• Gebruik van volgnummer

• Transacties gedurende de maand worden ingeboekt

• Einde van de maand wordt het kasboek afgesloten doormiddel van een eindsaldo
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Kasboek en bankboek

Casus
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• Begin banksaldo 10.000,00 

• Begin kassaldo 2000,00

• Op 2 maart betaling via bank uitgevoerd tuinman 500,00

• Op 6 maart via kas geld ontvangen van familie X contributie 100,00 

• Op 10 maart via bank donatie ontvangen van dhr Y 500,00

• Op 15 maart  via kas geld afgestort naar de bank 1900,00

• Op 18 maart via kas geld ontvangen van familie Y contributie 50,00

• Op 20 maart via bank geld ontvangen van de kas 1900,00

◆Stel een kasboek c.q. Bankboek op

◆Open en sluit dit voor de maand maart 2019
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Oplossing casus maand maart kasboek
KASBOEK

Datum Nummering Omschrijving Bedrag Datum Nummering Omschrijving Bedrag 

01-mrt Beginsaldo 2.000,00 15-mrt 2 Kruispost naar bank 1.900,00

06-mrt 1 Contributie fam. X 100,00 Eindsaoldo 250,00

18-mrt 3 Contributie fam. Y 50,00 

2.150,00 2.150,00

01-apr Beginsaldo 250,00 
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Oplossing casus maand maart Bankboek

BANKBOEK

Datum Nummering Omschrijving Bedrag Datum 
Nummering

Omschrijving Bedrag 

01-mrt Beginsaldo 10.000,00 02-mrt 1 Betaling tuinman 500,00

10-mrt 2 Donatie dhr Y 500,00 Eindsaoldo 11.900,00

20-mrt 3 Kruispost van kas 1.900,00 

12.400,00 12.400,00

01-apr Beginsaldo 11.900,00 
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