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5.3.5 Definitie van de ratio's voor ondernemingen

Codes die voorkomen in het

volledig model verkort en micromodel

A. EXPLOITATIE

1. BRUTOVERKOOPMARGE

Voorwaarde voor het berekenen van de ratio

De omzet moet ingevuld zijn (verplichte vermelding) 70 > 0

Teller
Bedrijfswinst (-verlies) + 9901 – 76A + 66A + 9901 – 76A + 66A
Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen
voor risico's en kosten

+ 630 + 631/4
+ 635/813

+ 630 + 631/4
+ 635/813

Noemer
Omzet + 70 + 70
Andere bedrijfsopbrengsten + 74 n.b.
Exploitatiesubsidies en vanwege de overheid ontvangen
compenserende bedragen

- 740 n.b.

Ratio = T/N * 100

2. NETTOVERKOOPMARGE

Voorwaarde voor het berekenen van de ratio

De omzet moet ingevuld zijn (verplichte vermelding) 70 > 0

Teller
Bedrijfswinst (-verlies) + 9901 – 76A + 66A + 9901 – 76A + 66A
Door de overheid toegekende kapitaalsubsidies, aangerekend op het
resultaat

+ 9125

Noemer
Dezelfde als voor ratio 1

Ratio = T/N * 100

3. TOEGEVOEGDE WAARDE / BEDRIJFSOPBRENGSTEN

Voorwaarde voor het berekenen van de ratio

De rubriek "Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen, diensten en diverse
goederen" moet ingevuld zijn

(verplichte vermelding) 60/61 > 0

Teller (bruto toegevoegde waarde)
Bedrijfsopbrengsten + 70 + 71 + 72 + 74
Exploitatiesubsidies en vanwege de overheid ontvangen compenserende
bedragen

- 740

Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen - 60
Diensten en diverse goederen - 61
Raming van de bruto toegevoegde waarde:
Brutomarge (zonder de niet-recurrente bedrijfsopbrengsten) + 9900 – 76A

13 Tot 2015: 635/7.
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volledig model verkort en micromodel
Noemer

Bedrijfsopbrengsten + 70 + 71 + 72 +74
Exploitatiesubsidies en vanwege de overheid ontvangen compenserende
bedragen

- 740

Raming van de bedrijfsopbrengsten:
Brutomarge (zonder de niet-recurrente bedrijfsopbrengsten) + 9900 – 76A
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen; diensten en diverse goederen + 60/61

Ratio = T/N * 100

4. TOEGEVOEGDE WAARDE PER PERSONEELSLID

Voorwaarden voor het berekenen van de ratio

De duur van het boekjaar moet gelijk zijn aan 12 maanden14 12 maanden 12 maanden

Het gemiddeld personeelsbestand berekend in voltijdse equivalenten moet
groter zijn dan nul

9087 > 0 VKT: 9087 > 0
MIC: 1003 > 0

Teller
Dezelfde als voor ratio 3

Noemer
Gemiddeld personeelsbestand berekend in voltijdse equivalenten 9087 VKT: 9087

MIC: 1003

Ratio = T/N (EUR)

5. TOEGEVOEGDE WAARDE / BRUTO MATERIËLE
VASTE ACTIVA

Voorwaarde voor het berekenen van de ratio

De duur van het boekjaar moet gelijk zijn aan 12 maanden (a) 12 maanden 12 maanden

Teller
Dezelfde als voor ratio 3

Noemer
Rekenkundig gemiddelde van de aanschaffingswaarde van de materiële
vaste activa:
- per einde van het vorige boekjaar + 8199P15 + 8199P

- per einde van het boekjaar + 819916 + 8199

Ratio = T/N * 200

14  Deze voorwaarde geldt voor de berekening van de spreidingsmaat, maar niet voor de ratio die berekend wordt op basis
van de geglobaliseerde bedragen.

15  8199P = 8191P tot 8196P.
16  8199 = 8191 tot 8196.
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Codes die voorkomen in het

volledig model verkort en micromodel

6. AANDEEL VAN DE PERSONEELSKOSTEN IN DE
 TOEGEVOEGDE WAARDE

Voorwaarden voor het berekenen van de ratio

De rubriek "Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen" moet positief zijn 62 > 0 62 > 0

De noemer moet positief zijn17 (70 + 71 + 72 + 74 -740
– 60 - 61) > 0

(9900 – 76A) > 0

Teller
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen + 62 + 62
Voorzieningen voor pensioenen: nettotoevoegingen of nettobestedingen
en -terugnemingen

+ 635 n.b.

Noemer
Identiek met de teller van ratio 3

Ratio = T/N * 100

7. AANDEEL VAN DE AFSCHRIJVINGEN, WAARDE-
 VERMINDERINGEN EN VOORZIENINGEN VOOR
 RISICO'S EN KOSTEN IN DE TOEGEVOEGDE WAARDE

Voorwaarde voor het berekenen van de ratio

De noemer moet positief zijn17 ( 70 + 71 + 72 + 74 - 740
– 60 – 61) > 0 (9900 – 76A) > 0

Teller
Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen voor risico's en
kosten die deel uitmaken van de bedrijfskosten

+ 630 + 631/4
+ 635/818 - 635

+ 630 + 631/4
+ 635/818

Noemer
Identiek met de teller van ratio 3

Ratio = T/N * 100

8. AANDEEL VAN DE KOSTEN VAN DE SCHULDEN IN
 DE TOEGEVOEGDE WAARDE

Voorwaarde voor het berekenen van de ratio

De noemer moet positief zijn17 (70 + 71 + 72 + 74 – 740
– 60 - 61) > 0 (9800 – 76A) > 0

Teller
Financiële kosten + 65
waarvan: Kosten van de schulden + 650

Bedrag van het disconto ten laste van de onderneming bij de
verhandeling van de vorderingen

+ 653

Noemer
Identiek met de teller van ratio 3

Ratio = T/N * 100

17 Deze voorwaarde geldt voor de berekening van de spreidingsmaat, maar niet voor de ratio die berekend wordt op basis
van de geglobaliseerde bedragen.

18 Tot 2015: 635/7.
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Codes die voorkomen in het

volledig model verkort en micro model

B. RENDABILITEIT

9. NETTORENDABILITEIT VAN HET EIGEN VERMOGEN
NA BELASTING

Voorwaarden voor het berekenen van de ratio

De duur van het boekjaar moet gelijk zijn aan 12 maanden (a) 12 maanden 12 maanden

De noemer moet positief zijn19 10/15 > 0 10/15 > 0

Teller
Winst (Verlies) van het boekjaar + 9904 + 9904

Noemer
Eigen vermogen + 10/15 + 10/15

Ratio = T/N * 100

10. CASHFLOW / EIGEN VERMOGEN

Voorwaarden voor het berekenen van de ratio

De duur van het boekjaar moet gelijk zijn aan 12 maanden (a) 12 maanden 12 maanden

De noemer moet positief zijn19 10/15 > 0 10/15 > 0

Teller
Winst (Verlies) van het boekjaar + 9904 + 9904
Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen voor risico's en
kosten

+ 630 + 631/4 + 6501
+ 635/820 + 651 + 6560 -
6561 + 660 + 661 + 66221

+ 631/4 + 635/820

+ 8079 + 8279
+ 8475

22 23

Terugnemingen van afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen
voor risico's en kosten

- 760 – 761 - 76224 - 8089 - 8289
- 848523

Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa + 66325 n.b.

Door de overheid toegekende kapitaalsubsidies, aangerekend op het
resultaat

- 912526 n.b.

Onttrekking aan de uitgestelde belastingen - 780 - 780
Overboeking naar de uitgestelde belastingen + 680 + 680

Noemer
Dezelfde als voor ratio 9

Ratio = T/N * 100

19 Deze voorwaarde geldt voor de berekening van de spreidingsmaat, maar niet voor de ratio die berekend wordt op basis
van de geglobaliseerde bedragen.

20 Tot 2015: 635/7.
21 Vanaf 2016 is deze rubriek als volgt gecreëerd: 662 = 6620 + 6621.
22 Afschrijvingen op oprichtingskosten niet inbegrepen.
23 Aangezien de rubrieken 8475 en 8485 eigen zijn aan verkorte en micromodellen, dienen in geval van volledige modellen

de overeenkomstige rubrieken [+ 847(1 tot 3) + 848(1 tot 3) - 860(1 tot 3) - 861(1 tot 3)] in de teller te worden bijgevoegd
voor de berekening van de spreiding voor de micro, verkorte en volledige jaarrekeningen samen.

24  Vanaf 2016 is deze rubriek als volgt gecreëerd: 762 = 7620 + 7621.
25 Vanaf 2016 is deze rubriek als volgt gecreëerd: 663 = 6630 + 6631.
26  Vanaf 2016 bestaat de rubriek 9125 niet meer.
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volledig model Verkort en micromodel

11. BRUTORENDABILITEIT VAN HET TOTAAL DER
ACTIVA, VÓÓR BELASTING EN KOSTEN VAN
SCHULDEN

Voorwaarde voor het berekenen van de ratio

De duur van het boekjaar moet gelijk zijn aan 12 maanden (a) 12 maanden 12 maanden

Teller
Winst (Verlies) van het boekjaar + 9904 + 9904
Financiële kosten + 65
waarvan: Kosten van de schulden + 650 + 653

Door de overheid toegekende kapitaal- en interestsubsidies,
aangerekend op het resultaat (onder de andere financiële
opbrengsten)

- 9125 - 9126 - 753

Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen voor risico's en
kosten

+ 630 + 631/4 + 635/827

+ 651 + 6560 - 6561
+ 660 + 661 + 662

+ 631/4 + 635/827 +
8079 + 8279 + 847528

Terugnemingen van afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen
voor risico's en kosten

- 760 - 761 - 762 - 8089 - 8289 – 848528

Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa + 663 n.b.
Belastingen op het resultaat (van het boekjaar) + 9134 + 67/77
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen - 780 - 780
Overboeking naar de uitgestelde belastingen + 680 + 680

Noemer
Totaal der activa + 20/58 + 20/58

Ratio = T/N * 100

12. NETTORENDABILITEIT VAN HET TOTAAL DER
ACTIVA, VÓÓR BELASTING EN KOSTEN VAN
SCHULDEN

Voorwaarde voor het berekenen van de ratio
De duur van het boekjaar moet gelijk zijn aan 12 maanden (a) 12 maanden 12 maanden

Teller
Winst (Verlies) van het boekjaar + 9904 + 9904
Financiële kosten + 65
waarvan: Kosten van de schulden + 650 + 653

Door de overheid toegekende interestsubsidies, aangerekend op
het resultaat

- 9126 n.b.

Belastingen op het resultaat (van het boekjaar) + 9134 + 67/77

Noemer
Totaal der activa + 20/58 + 20/58

Ratio = T/N * 100

27 Tot 2015: 635/7.
28 Aangezien de rubrieken 8475 en 8485 eigen zijn aan verkorte en micromodellen, dienen in geval van volledige modellen

de overeenkomstige rubrieken [+ 847(1 tot 3) + 848(1 tot 3) - 860(1 tot 3) - 861(1 tot 3)] in de teller te worden bijgevoegd
voor de berekening van de spreiding voor de micro, verkorte en volledige jaarrekeningen samen.
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volledig model verkort en micromodel

C. FINANCIELE STRUCTUUR

13. LIQUIDITEIT IN RUIME ZIN

Voorwaarde voor het berekenen van de ratio
Geen enkele - -

Teller
Voorraden en bestellingen in uitvoering + 3 + 3
Vorderingen op ten hoogste één jaar + 40/41 + 40/41
Geldbeleggingen + 50/53 + 50/53
Liquide middelen + 54/58 + 54/58
Overlopende rekeningen van het actief + 490/1 + 490/1

Noemer
Schulden op ten hoogste één jaar + 42/48 + 42/48
Overlopende rekeningen van het passief + 492/3 + 492/3

Ratio = T/N

14. LIQUIDITEIT IN ENGE ZIN

Voorwaarde voor het berekenen van de ratio

Geen enkele - -

Teller
Vorderingen op ten hoogste één jaar + 40/41 + 40/41
Geldbeleggingen + 50/53 + 50/53
Liquide middelen + 54/58 + 54/58

Noemer
Schulden op ten hoogste één jaar + 42/48 + 42/48

Ratio = T/N

15. ROTATIE VAN DE VOORRAAD HANDELSGOEDEREN,
GROND- EN HULPSTOFFEN

Voorwaarde voor het berekenen van de ratio

De duur van het boekjaar moet gelijk zijn aan 12 maanden (a) 12 maanden n.b.

Teller
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen (inkopen + afname
van de voorraad - toename van de voorraad)

+ 60 n.b.

Noemer
Grond- en hulpstoffen + 30/31 n.b.
Handelsgoederen + 34 n.b.
Onroerende goederen bestemd voor verkoop29 + 35 n.b.
Vooruitbetalingen + 36 n.b.

Ratio = T/N

29  Voor alle sectoren uitgezonderd voor de sector "Bouwnijverheid" en de deelsectoren daarvan.
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Codes die voorkomen in het

volledig model verkort en micromodel

16. ROTATIE VAN DE VOORRAAD GOEDEREN IN
BEWERKING EN GEREED PRODUCT

Voorwaarde voor het berekenen van de ratio

De duur van het boekjaar moet gelijk zijn aan 12 maanden (a) 12 maanden n.b.

Teller
Bedrijfskosten (zonder de niet-recurrente bedrijfskosten) + 60 + 61 + 62 + 630 +

631/4 + 635/830 + 640/8
+ 649

n.b.

Wijziging in de voorraad goederen in bewerking en gereed product en in de
bestellingen in uitvoering

- 71 n.b.

Geproduceerde vaste activa - 72 n.b.
Exploitatiesubsidies en vanwege de overheid ontvangen compenserende
bedragen

- 740 n.b.

Door de overheid toegekende kapitaalsubsidies, aangerekend op het
resultaat

- 9125 n.b.

Noemer
Goederen in bewerking + 32 n.b.
Gereed product + 33 n.b.

Onroerende goederen bestemd voor verkoop31 + 35 n.b.
Bestellingen in uitvoering + 37 n.b.

Ratio = T/N

17. AANTAL DAGEN KLANTENKREDIET

Voorwaarden voor het berekenen van de ratio

De duur van het boekjaar moet gelijk zijn aan 12 maanden (b) 12 maanden 12 maanden
De omzet moet opgegeven zijn (verplichte vermelding) 70 > 0

Teller
Handelsvorderingen + 40 + 40
De door de onderneming geëndosseerde handelseffecten in omloop + 9150 + 9150

Noemer
Omzet + 70 + 70
Andere bedrijfsopbrengsten + 74 n.b.
Exploitatiesubsidies en vanwege de overheid ontvangen compenserende
bedragen

- 740 n.b.

De belasting over de toegevoegde waarde, in rekening gebracht tijdens het
boekjaar door de onderneming

+ 9146 n.b.

Ratio = T/N * 365 dagen

30 Tot 2015: 635/7.
31 Enkel voor de sector "Bouwnijverheid" en de deelsectoren daarvan.
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18. AANTAL DAGEN LEVERANCIERSKREDIET

Voorwaarden voor het berekenen van de ratio

De duur van het boekjaar moet gelijk zijn aan 12 maanden (b) 12 maanden 12 maanden
De rubriek "Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen, diensten en diverse
goederen" moet ingevuld zijn

(verplichte vermelding) 60/61 > 0

Teller
Handelsschulden + 44 + 44

Noemer
Inkopen van handelsgoederen, grond- en hulpstoffen + 600/8
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen; diensten en diverse goederen + 60/61
Diensten en diverse goederen + 61
De belasting over de toegevoegde waarde, in rekening
gebracht tijdens het boekjaar aan de onderneming (aftrekbaar)

+ 9145 n.b.

Ratio = T/N * 365 dagen

19. SOLVABILITEIT

Voorwaarde voor het berekenen van de ratio

Geen enkele - -

Teller
Eigen vermogen + 10/15 + 10/15

Noemer
Totaal der passiva + 10/49 + 10/49

Ratio = T/N * 100
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D. INVESTERINGEN

20. BELANG VAN DE AANSCHAFFINGEN VAN
MATERIËLE VASTE ACTIVA IN VERGELIJKING MET
DE TOEGEVOEGDE WAARDE

Voorwaarde voor het berekenen van de ratio

De noemer moet positief zijn32 (70 + 71 + 72 + 74 -740
– 60 - 61) > 0

(9900 – 76A) > 0

Teller
Tijdens het boekjaar aangeschafte materiële vaste activa
(met inbegrip van de geproduceerde vaste activa)

+ 816933 + 8169

Meerwaarden op materiële vaste activa, verworven van derden + 822934 + 8229
Afschrijvingen en waardeverminderingen op materiële vaste activa,
verworven van derden

- 829935 - 8299

Noemer
Identiek met de teller van ratio 3

Ratio = T/N * 100

21. VERNIEUWINGSGRAAD INZAKE MATERIËLE VASTE
ACTIVA

Voorwaarde voor het berekenen van de ratio

De duur van het boekjaar moet gelijk zijn aan 12 maanden (a) 12 maanden 12 maanden

Teller
Dezelfde als voor ratio 20

Noemer
Aanschaffingswaarde van de materiële vaste activa per einde van het vorige
boekjaar

+ 8199P36 + 8199P

Meerwaarden op materiële vaste activa, per einde van het vorige boekjaar + 8259P37 + 8259P
Afschrijvingen en waardeverminderingen op materiële vaste activa per einde
van het vorige boekjaar

- 8329P38 - 8329P

Ratio = T/N * 100

(a) Vanaf boekjaar 2011 is deze voorwaarde uitsluitend geldig voor de berekening van de geglobaliseerde waarde van de
ratio. Voor het berekenen van de spreidingsmaten wordt, indien het boekjaar verschillend is van 12 maanden, de teller
van de ratio gedeeld door het aantal maanden van het boekjaar, vermenigvuldigd met 12.

(b) Vanaf boekjaar 2011 is deze voorwaarde uitsluitend geldig voor de berekening van de geglobaliseerde waarde van de
ratio. Voor het berekenen van de spreidingsmaten wordt, indien het boekjaar verschillend is van 12 maanden,
de noemer van de ratio gedeeld door het aantal maanden van het boekjaar, vermenigvuldigd met 12.

32  Deze voorwaarde geldt voor de berekening van de spreidingsmaat, maar niet voor de ratio die berekend wordt op basis
van de geglobaliseerde bedragen.

33  8169 = 8161 tot 8166.
34  8229 = 8221 tot 8226.
35  8299 = 8291 tot 8296.
36  8199P = 8191P tot 8196P.
37  8259P = 8251P tot 8256P.
38  8329P = 8321P tot 8326P.


