
  

 

Invullen van de resultatenrekening 
 
 

1. Inleiding 
 
Na vergelijking van de resultatenrekeningen die al beschikbaar zijn (bij de pilootinstellingen) 
en naar aanleiding van vragen van andere instellingen, heeft het secretariaat geconstateerd 
dat de resultatenrekening niet uniform werd ingevuld, wat de leesbaarheid van het document 
over de verschillende instellingen heel moeilijk maakt. 
Meer specifiek gaf het onderdeel resultaatverwerking bijzondere moeilijkheden. 
 
Daarom worden hieronder enkele raadgevingen gegeven om de resultatenrekening zo 
uniform mogelijk in te vullen. Vervolgens wordt dit gedemonstreerd met een fictief 
cijfervoorbeeld, waarbij de cijfers uit de FAQ resultaatverwerking worden hernomen. In deze 
fictieve resultatenrekening wordt maar 1 jaar hernomen, terwijl in werkelijkheid natuurlijk het 
huidige en het vorige boekjaar dienen te worden weergegeven. 
 
 
2. Enkele raadgevingen 
 
De totalen van de rubrieken (Romeinse cijfers) moeten altijd worden weergegeven, zelfs bij 
een nulsaldo. 
 
Het is aangewezen om elk tussentotaal of cijfer weer te geven indien dit niet nul is. Dit laat de 
gebruiker toe om snel een bepaald cijfer terug te vinden, zonder zelf heel wat optellingen te 
moeten doen.  
 
Voor kosten moet het debettotaal minus het credittotaal worden weergegeven (normaal een 
positief bedrag, behalve voor die enkele rubrieken waar dit specifiek is aangegeven, zoals 
bijvoorbeeld rekening 6329 Terugname van waardeverminderingen) en voor opbrengsten 
moet het credittotaal minus het debettotaal worden weergegeven (normaal eveneens een 
positief bedrag). 
 
Om de leesbaarheid te verbeteren, kan vanzelfsprekend de grijs gekleurde achtergrond 
worden geschrapt. 
 
 
3. Gegevens gebruikt voor het cijfermatig voorbeeld: 
 
Eerder overgedragen verlies = 1.000 EUR 
Totaal klasse 6 = 120.000 EUR 
Totaal klasse 7 = 110.000 EUR 
Resultaat van het boekjaar = -10.000 EUR 
Te verdelen resultaat van het boekjaar = -11.000 
  
Dit te verdelen resultaat wordt verdeeld als volgt:  
- toevoegen aan Niet-gerealiseerde meerwaarden en waardeverminderingen op vastrentende 

effecten : 4.000 EUR 
- verlies over te dragen naar volgend boekjaar : 15.000 EUR. 
 
  



  

 

3.1. Hernemen van het overgedragen verlies van het voorgaande jaar 
 
debet 690 Overgedragen verlies vorig boekjaar :      1.000 

credit 141 Overgedragen verlies          1.000 
 
(In dit stadium is het saldo van rekening 141 gelijk aan nul). 
 
3.2. Bepalen van het resultaat (verlies) 
 
debet 7x       110.000 
debet 794 Over  te dragen verlies      15.000 

credit 6x  120.000 
credit 690 Overgedragen verlies vorig boekjaar        1.000 
credit 692 Niet-gerealiseerde …      4.000 
 

3.3. Toevoeging aan de reserves 
 
debet 692 Niet-gerealiseerde …         4.000 
 credit 132 Niet-gerealiseerde meerwaarden 

en waardeverminderingen…   4.000 
 

3.4. Overdracht van het resultaat naar het volgende boekjaar 
 

debet 141 Overgedragen verlies       15.000 
 credit 794 Over te dragen verlies            15.000 
 
 
4. Bijlage: resultatenrekening ingevuld met cijfervoorbeeld 



FAQ invullen resultatenrekening - bijlage
FAQ compléter le compte de résultat - annexe

Jaar X / Année X 

I. Opbrengsten van de sociale zekerheid 94.700,00
Produits de la sécurité sociale

A. Sociale bijdragen, financiering door de openbare machten en overdrachten 92.400,00
Cotisations sociales, financement par les pouvoirs publics et transferts

A1. Sociale bijdragen 75.000,00

701 Sociale bijdragen 75.000,00

Cotisations sociales 

7011 – Sociale bijdragen 75.000,00

   Cotisations  sociales

A2. Overdrachten 17.400,00
Transferts

A23. financiering door de openbare machten 15.000,00
financement par les pouvoirs publics

705 Overdrachten van de openbare overheden 15.000,00

Transferts des pouvoirs publics 

7051 – Tegemoetkomingen uitgetrokken op de begroting van de FOD Sociale Zekerheid 15.000,00

Interventions inscrites au budget du SPF Sécurité sociale

A24. overdrachten van Belgische derden 2.400,00
transferts de tiers belges 

706 Overdrachten van Belgische derden 2.400,00

Transferts de tiers belges

7065  – Diverse overdrachten van sociale instellingen. 2.400,00

Transferts divers provenant d’organismes sociaux.

B. Andere opbrengsten 2.300,00
Autres produits

B1. Opbrengsten betreffende sociale prestaties 2.000,00
Produits concernant les prestations sociales

707 Aanpassingen en terugbetalingen inzake sociale pres taties 2.000,00

Ajustements et remboursements en matière de prestat ions sociales 

7071 – Terugvordering van sociale prestaties. 2.000,00

Récupération de prestations sociales.

B3. Opbrengsten van diensten en diverse goederen 300,00
Produits de services et biens divers

713 Andere lopende ontvangsten 200,00

Autres recettes courantes

7136 – Verkoop van publicaties. 200,00

Vente de publications.

716 Andere lopende ontvangsten 100,00

Autres recettes courantes

7165 – Boeten opgelegd aan leveranciers. 100,00

Amendes appliquées aux fournisseurs. 

II. Kosten van de sociale zekerheid 117.100,00
Charges de la sécurité sociale

A. Prestaties en overdrachten 95.000,00
Prestations et transferts

A1. 95.000,00

601 Sociale prestaties 95.000,00

Prestations sociales

6011 – Sociale prestaties. 95.000,00

Prestations sociales .

Cotisations sociales 

Prestaties
Prestations
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FAQ invullen resultatenrekening - bijlage
FAQ compléter le compte de résultat - annexe

B. Diensten en diverse goederen 8.000,00
Services et biens divers

612 Diensten en diverse goederen 4.500,00

Services et biens divers

6121– Kosten voor gebouwen, materieel, meubilair, machines, rollend materieel en benodigdheden 4.500,00

Frais de bâtiments, de matériel, mobilier, machines, matériel roulant et fournitures

614 Informaticakosten 1.500,00

Frais informatiques 

6141  – Informaticakosten met betrekking tot Smals. 1.500,00

Frais informatiques liés à la Smals.

615 Diensten en diverse goederen 2.000,00

Services et biens divers 

6153 – Bureel-, publicatie- en publiciteitskosten 2.000,00

Frais de bureau, de publication et de publicité 

C. Personeelskosten 12.000,00
Frais de personnel

621 Personeelskosten 12.000,00
Frais de personnel

6211 – Directe bezoldigingen van het personeel. 12.000,00

Rémunérations directes du personnel. 

D. Afschrijvingen 1.400,00
Amortissements 

631 Normale  afschrijvingen 1.400,00
Amortissements normaux 

6313- Normale  afschrijvingen op  materiële vaste activa  1.400,00

Amortissements normaux sur immobilisations corporelles 

E. Waardeverminderingen 500,00
Réductions de valeurs 
(toevoeging +, terugneming -)
(dotations+, reprises-)

632 Waardeverminderingen op voorraad en sociale vorderi ngen 500,00

Réductions de valeurs sur stocks et créances social es

6322 - Waardeverminderingen op vorderingen betreffende bijdragen en prestaties 700,00

Réductions de valeur sur créances de cotisations et de prestations 

6329 - Terugname van waardeverminderingen (-) -200,00

Reprise de réductions de valeur (-)

H. Andere kosten 200,00
Autres charges

641 Diverse kosten 200,00

Charges diverses 

6410 – Diverse niet verdeelde werkingsuitgaven. 200,00

Dépenses diverses non ventilées de fonctionnement.

III. Winst (verlies) van de sociale zekerheid -22.400,00
Bénéfice (perte) de la sécurité sociale

IV. Financiële opbrengsten 15.000,00
Produits financiers

A. Opbrengsten uit vlottende activa 15.000,00
Produits des actifs circulants 

751 Interesten en vergelijkbare opbrengsten 15.000,00

Intérêts et revenus analogues

7519 – Diverse opbrengsten op beleggingen. 15.000,00

Produits divers sur placements.

V. Financiële kosten 2.900,00
Charges financières

B. Andere financiële kosten 2.900,00
Autres charges financières

652 Diverse financiële kosten 2.900,00

Charges financières diverses 

6525 – Diverse financiële lasten 2.900,00

Charges financières diverses 

VI. Winst (verlies) -10.300,00
Bénéfice (perte)
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FAQ invullen resultatenrekening - bijlage
FAQ compléter le compte de résultat - annexe

VII. Uitzonderlijke opbrengsten 300,00
Produits exceptionels

A. 300,00

761 Terugneming van afschrijvingen en waardeverminderin gen op herstructureringskosten, 
immateriële en materiële vaste activa 

300,00

Reprises d’amortissements et de réductions de valeu r sur frais de restructurations, 
immobilisations corporelles et incorporelles

7613 - Terugneming van  afschrijvingen op materiële vaste activa 300,00

Reprises d’amortissements sur immobilisations corporelles

VIII. Uitzonderlijke kosten 0,00
Charges exceptionelles

IX. Winst (verlies) van het boekjaar -10.000,00
Bénéfice (perte) de l'année

X. Resultaatverwerking 0

Affectations et prélèvements

A. Te bestemmen winstsaldo / Te verwerken verliessal do -11.000,00
Bénéfice à affecter / Perte à affecter

70/66 Te bestemmen winst van het boekjaar

Bénéfice de l'exercice à affecter

66/70 Te verwerken verlies van het boekjaar (-) -10.000,00

Perte de l'exercice à affecter (-)

790 Overgedragen winst van het vorige boekjaar

Bénéfice reporté de l'exercice précédent

690 Overgedragen verlies van het vorige boekjaar (-) -1.000,00

Perte reportée de l'exercice précédent (-)

C. Toevoeging aan de reservefondsen (-) -4.000,00
Affectations aux Fonds de réserves (-)

692 Niet-gerealiseerde meerwaarden en waardeverminderingen op vastrentende effecten -4.000,00

Plus et moins-values non réalisées sur titres à revenu fixe

D. Over te dragen resultaat 15.000,00
Résultat à reporter

794 Over te dragen verlies 15.000,00

Perte à reporter 

Terugneming van afschrijvingen en waardeverminderin gen op herstructureringskosten, immateriële en 
materiële vaste activa 
Reprises d’amortissements et de réductions de valeu r sur frais de restructurations, immobilisations 
corporelles et incorporelles
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