Financieel lexicon
Materiële en immateriële activa
Middelen die op de balans van een onderneming zijn opgenomen en die een lange levensduur
hebben.
Materiële vaste activa zijn lichamelijke goederen (grond, fabrieken, machines, …), terwijl immateriële
gen fysieke kenmerken hebben (licenties, merken, octrooien, …).
Afschrijvingen
Boekhoudkundige verwerking van een waardeverlies dat opgelopen werd als gevolg van het gebruik
ervan, of doordat het door technologische ontwikkelingen achterhaald is geworden.
Cash flow uit bedrijfsoperaties
Liquiditeiten die het resultaat zijn van operationele activiteiten van de onderneming en die het
mogelijk maken om haar eigen investeringen te financieren, schulden terug te betalen en dividenden
uit te keren.
Commodities
Anglo-Saksische term voor grondstoffen (aardolie, gas, …).
Waardevermindering van activa / bijzondere waardevermindering
Constatering van een waarschijnlijk verlies en een onverwachte voorziening die met name kan
voortkomen uit een verandering in economische, technologische of juridische omstandigheden.
Een waardevermindering is een lastenpost die het resultaat van het jaar waarin zij zich voordoet
vermindert.
Nettoschuld
Het verschil tussen financiële verplichtingen (in het bijzonder bankleningen) en de contanten van een
onderneming.
Dividenden
Bedragen die door een onderneming aan iedere houder van een aandeel in het kapitaal worden
uitgekeerd. Dividenden worden uitgekeerd uit de nettowinst en/of de winst wordt ingehouden of
komt ten laste van de reserves.
EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization)
Anglo-Saksische term voor bruto bedrijfsresultaat (BBR).
Verschil tussen verkopen en operationele kosten van een onderneming, vóór verrekening van met
name afschrijvingen, financiële baten en lasten en belastingen.
Goodwill
Anglo-Saksische term voor overwaarde uit welwillendheid.
Verschil tussen de prijs die werd betaald voor een actief en haar reëele waarde.
Het verschil kan worden verklaard door potentiële winsten uit synergieën of door de merkwaarde.



Goodwill wordt niet afgeschreven maar worden tenminste één keer per jaar op
waardeverlies getoetst.

Guidance
Anglicisme dat de doelstellingen die door de onderneming bekend werden gemaakt beschrijft. Het
betreft doelstellingen op het gebied van bijvoorbeeld resultaat of schuldniveau over een zekere
periode.
Ontwikkelings- of groei-investeringen
Investeringen met het oog op de groei van de totale productiecapaciteit van de Groep.
Onderhoudsinvesteringen
Investeringen met het oog op het in goede staat houden van productiemiddelen, zonder dat de
productiecapaciteit wordt vergroot.
IFRS-Standaard (International Financial Reporting Standard)
De internationale accountantsnormen zijn in 2005 in werking getreden.
Deze standaard vereisen met name dat de activa op de balans op hun werkelijke waarde worden
gewaardeerd.
Voorzieningen
Aftrekpost op het resultaat van een jaar met het oog op een waarschijnlijke toekomstige uitbetaling.
Financiële rating
Anglo-Saksische term voor financiële rating.
Deze rating wordt afgegeven door gespecialiseerde organisaties, zoals S&P, Moody’s of Fitch, en
beoordeelt het vermogen van een onderneming om haar schulden te voldoen.
Herwaardering van de activa
Vaststelling van een toename van de verwachtingswaarde en onverwachte activa die in het bijzonder
voortkomen uit een verandering in economische, technologische of juridische omstandigheden.
Een herwaardering is een inkomstenpost en vermeerdert het resultaat van het jaar waarin het
plaatsvond.
Nettoresultaat
Verschil tussen het geheel van inkomsten en uitgaven van een onderneming in een bepaald jaar.
Recurrent nettoresultaat
Nettoresultaat, gecorrigeerd voor elementen van een afwijkend of ongebruikelijk karakter, zoals
bijvoorbeeld afstotingen en afschrijvingen.
Uitkeringsgraad
Deel van de inkomste in een bepaald jaar dat een onderneming aan haar aandeelhouders uitkeert in
de vorm van dividend.

