
JAARREKENING 

De jaarrekening bestaat uit de balans en de winst- en verliesrekening. De balans is het overzicht per 1 januari van je bezittingen
(activa = linkerzijde balans) en hoe dit gefinancierd is (passiva = rechterzijde balans). De winst- en verliesrekening is het
overzicht van de omzet, inkopen, kosten en uiteindelijk de winst in een bepaald jaar. We volgen het voorbeeld van de
meubelmaker annex ontwerper uit het DHZ-boek, hoofdstuk 8 Investeren en Financieren. Als je begint met je bedrijf stel je de
openingsbalans op, zie ook blz. 51 van het DHZ-boek. Voordat je begint moet je een inschatting maken van je omzet, inkopen en
kosten. Dit doe je in de exploitatiebegroting, zie DHZ-boek, hoofdstuk 9 Exploitatiebegroting. Hier vind je op blz. 61 ook een
uitgebreide toelichting op de omzetberekening, hoe de inkopen zijn vastgesteld en de kosten. Aan het eind van het jaar weet je
precies hoe het gegaan is en stel je de winst- en verliesrekening op, dit op basis van je administratie. 

BALANS

Toelichting balans 
Activa: de vaste activa betreft huisvesting en productiemiddelen, deze gaan langer dan een jaar mee en kosten per eenheid
minimaal ca €450,- anders zijn het kosten. Vlottende activa blijft in principe maximaal een jaar in je bedrijf. Liquide middelen
spreekt voor zich, zorg ervoor dat je voldoende buffer hebt. Als je start met je bedrijf heb je aanloopkosten, denk aan een PR-
campagne, kosten die je vooruitbetaalt en een paar maanden levensonderhoud omdat je bij de start nog geen geld uit je bedrijf
kan halen. Neem ook voldoende op voor ‘onvoorzien’, vaak schat je de uitgaven te optimistisch in. 
Passiva: hier staat wat je zelf inbrengt in geld en/of goederen. Hoeveel je bij familie, vrienden en kennissen kunt lenen of
crowdfunding (achtergestelde lening) en tot slot hoeveel vreemd vermogen je moet aantrekken, bijvoorbeeld bij de bank. De balans,
de naam zegt het al, moet natuurlijk in balans zijn!

handout

vaste activa   eigen vermogen   

inrichting/inventaris 2.300  bedrijfswagen 4.000  

machines 5.500  geld 5.500  

gereedschap 1.300  achtergestelde lening 8.000  

bedrijfswagen 4.000     

ICT | PC 1.400     

waarborg huur 2.750     

totaal vaste activa  17.250 totaal eigen vermogen  17.500
      

vlottende ativa   vreemd vermogen   

voorraad materiaal 450     

voorraad gereed product 6.000     

voorfinanciering BTW 2.400  lening bank 20.000 

totaal vlottende activa  8.850 totaal vreemd vermogen lang  20.000
      

liquide middelen      

kas/bank 1.100  rekening courant   

totaal liquide middelen  1.100    totaal vreemd vermogen kort   
 

aanloopkosten      

vooruitbetaalde kosten 4.000     

3 mnd levensonderhoud 3.000     

totaal aanloopkosten  7.000    

onvoorzien/afronding      

onvoorzien/afronding 3.300     

totaal onvoorzien/afrond  3.300    
      

Totaal activa  37.500 Totaal passiva  37.500



handout

Toelichting winst en verliesrekening 
 

Als je start met je bedrijf stel je de exploitatiebegroting
op, als je aan het eind van het jaar de gerealiseerde
cijfers op een rij zet is dit de ‘Winst- en Verlies-
rekening’. Op blz. 61 van het DHZ-boek vind je een
uitgebreide toelichting op de omzet, hoe het inkoopper-
centage is bepaald en de kosten. Ook hier geldt bij de
start: neem voldoende op voor onvoorzien, vaak ben je
als ondernemers te optimistisch over de omzet – die
schat je hoger in – en de kosten, die schat je dan weer
het liefst lager in of er komen onverwachte kosten bij.
-

OMZET 72.500,00  

inkopen 18,5% 13.413,00  

BRUTO WINST   59.087,00

KOSTEN    

KOSTEN BEDRIJFSACTIVITEITEN    

onderhoud machines 280,00  

gebruik hulpstoffen 500,00  

totaal kosten bedrijfsacitviteiten   780,00
     

HUISVESTING    

huur  11.000,00  

gas, licht en water 1.400,00  

klein onderhoud 500,00  

OZB 250,00  

inboedelverzekering 200,00  

schoonmaakosten en overig 150,00  

totaal huisvesting   13.500,00

AUTO- VERVOERKOSTEN     

brandstof 1.000,00  

verzekering/wegenbelasting 2.000,00  

APK; onderhoud en reparatie 1.200,00  

totaal vervoerskosten   4.200,00
     

VERKOOP-/PROMOTIEKOSTEN    

reclame / advertenties 3.000,00  

website/social media & mailings 1.200,00  

totaal verkoopkosten   4.200,00
     

ALGEMENE KOSTEN    

ICT incl. telefoon 600,00  

kantoor/porti/bank/sns 550,00  

contributies/abonnementen 450,00  

verzekeringen  400,00  

administratiekantoor 1.200,00  

administratiekosten en overig 250,00  

totaal algemene kosten   3.450,00
  

FINANCIERINGSKOSTEN    

rente bankkrediet 1.400,00  

rente achtergestelde lening 400,00  

Totaal financieringskosten   1.800,00

AFSCHRIJVINGEN    

inrichting - 5 jaar-  340,00  

inventaris - 5 jaar -  120,00  

machines - 5 jaar - 1.100,00  

gereedschappen - 5 jaar - 260,00  

bedrijfswagen 3.000,- ; restwaarde 1.000,- 1.000,00  

computer - 3 jaar -  470,00  

Totaal afschrijvingen   3.290,00

Totaal kosten   31.220,00

brutowinst    59.087,00

subtotaal   27.867,00

afronding/onvoorzien   -2.867,00

winst voor belasting   25.000,00


