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Standaard jaarrekening

1. Wat is een standaard jaarrekening?

Bij KVK worden jaarrekeningen gedeponeerd. Deze gedeponeerde jaarrekeningen zijn als originele en/of 
als digitaal gewaarmerkte jaarrekeningen te verkrijgen. Met de originele jaarrekeningen als bron stelt de 
KVK ook een standaard jaarrekening beschikbaar. Bij standaard jaarrekeningen zijn de balans en (indien 
aanwezig) de winst- en verliesrekeningen volgens een standaardformaat opgevoerd. De balans en verlies-  
en winstrekening worden ingevoerd onder standaard jaarrekeningposten. Dit maakt het vergelijken van 
meerdere boekjaren en van meerdere ondernemingen veel eenvoudiger. Deze gestandaardiseerde 
gegevens kunt je direct via de website inzien. 

2. Varianten van een standaard jaarrekening

Standaard jaarrekening kent (indien beschikbaar) de volgende varianten:
• standaard jaarrekening met 1 boekjaar
• standaard jaarrekening met 3 (indien beschikbaar, anders met 2) meest recente boekjaren van 

dezelfde onderneming

3. Welke gegevens staan in een standaard jaarrekening?

• algemene gegevens over het bedrijf
• de balans
• de winst en verliesrekening
• financiële kengetallen

3.1. Algemene gegevens over het bedrijf

• boekjaar
• balansdatum
• winstbestemming: geeft aan of het resultaat al dan niet is toegevoegd aan de reserves
• lengte boekjaar in maanden
• werknemers: het aantal werknemers zoals genoemd in het gedeponeerd jaarverslag. Dit is het aantal 

werkzame personen van de vennootschap (bij een vennootschappelijke jaarrekening), of het aantal 
werkzame personen inclusief de dochterondernemingen (bij een geconsolideerde jaarrekening)

• geconsolideerde dochters: het aantal meegeconsolideerde dochters
• 100% dochters: het aantal 100% dochters dat niet meegeconsolideerd is
• overige deelnemingen: aantal dochters dat niet meegeconsolideerd is (<100%)
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• voor jaarrekeningen die met NT 13 zijn gedeponeerd bestaat de post overige deelnemingen uit:  
het verschafte aandeel in het geplaatste kapitaal van elke maatschappij waaraan hij alleen of samen 
met een of meer dochtermaatschappijen voor eigen rekening ten minste een vijfde van het geplaatste 
kapitaal verschaft of doet verschaffen en/of het verschafte aandeel in het geplaatste kapitaal van elke 
maatschappij waarin hij als vennoot jegens de schuldeisers volledig aansprakelijk is voor de schulden 
van die maatschappij.

• accountantscontrole: het accountantskantoor dat de controle heeft verricht
• oordeel van de accountant: voor het complete oordeel verwijzen wij naar de originele controleverkla-

ring. Het oordeel heeft betrekking op de originele jaarrekening, niet op de door KVK bewerkte versie.

3.2. De balans

Overzicht van alle posten in een balans. 
Als gevolg van een wetswijziging in de consolidatieplicht wordt de balanspost ‘aandeel derden’ met 
ingang van boekjaar 2017 onder het Eigen Vermogen gepresenteerd. Vanaf september 2018 kan er 
daardoor een trendbreuk te zien zijn in de standaard jaarrekening.

De komst van SBR-jaarrekeningen is de aanleiding geweest om de weergave van het Eigen Vermogen bij 
geconsolideerde jaarrekeningen aan te passen en in overeenstemming te brengen met de vastgestelde 
taxonomie voor deze SBR-jaarrekeningen 

De balans in een standaard jaarrekening bevat in de meest uitgebreide vorm de onderstaande posten:

Activa Passiva

Vaste activa Eigen vermogen

Immateriële vaste activa Gestort en opgevraagd kapitaal

Materiële vaste activa Agio

Financiële vaste activa Herwaarderingsreserve

Overige vaste activa Wettelijke en statutaire reserves

Overige reserves

Onverdeelde winst

Saldo verlies

Aandeel derden (geconsolideerd)

Groepsvermogen (geconsolideerd)

Vlottende activva Vlottende activa

Voorraden Egalisatierekening

Vorderingen Voorzieningen

Effecten Langlopende schulden > 1 jaar

Liquide middelen Achtergestelde lening

Overige vlottende activa Kortlopende schulden < 1 jaar

Schulden (overig)
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3.3. De winst- en verliesrekening

Overzicht van de posten van de winst- en verliesrekening (categorale en functionele indeling)
Sommige ondernemingen zijn verplicht om naast de balans ook een winst- en verliesrekening te depone-
ren. Middelgrote en grote ondernemingen zijn verplicht om respectievelijk een vereenvoudigde of een 
uitgebreide winst- en verliesrekening te deponeren. De bedrijfsgrootte is bepalend voor de vraag welke 
financiële informatie openbaar moeten worden gemaakt. Hier vind je een overzicht per bedrijfsklasse.
De winst- en verliesrekening is het overzicht van de inkomsten en uitgaven van een onderneming in een 
bepaalde periode. Er zijn verschillende modellen door de wet voorgeschreven. Op basis van aangeleverde 
winst- en verliesrekening neemt KVK in de standaard jaarrekening de posten van het functionele/
categorale model op.

Het categorale model
In het categorale model wordt het bedrijfsresultaat berekend door van de bedrijfsopbrengsten de 
bedrijfslasten af te trekken.

Het functionele model
In het functionele model worden de direct aan de netto-omzet toe te wijzen kosten (kostprijs van de 
omzet) van de omzet afgetrokken, waarna de brutomarge ontstaat.

Veel middelgrote ondernemingen beginnen de winst- en verliesrekening met de brutomarge ofwel het 
omzetresultaat, omdat voor deze ondernemingen het vermelden van de netto-omzet niet verplicht is.
 

Categorale indeling winst- en verliesrekening

Netto-omzet 000

Wijziging in voorraden 000

Geactiveerde productie 000

Overige bedrijfsopbrengsten 000

Som der bedrijfsopbrengsten 000

Som der bedrijfslasten 000

Bedrijfsresultaat 000

Financiële baten 000

Financiële lasten 000

Saldo financiële baten/lasten 000 000

Overige baten 000

Overige lasten 000

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen 000

Belasting uit bedrijfsuitoefening 000

Aandeel in W/V deelnemingen 000

https://www.kvk.nl/inschrijven-en-wijzigen/deponeren/jaarrekening-deponeren/waaruit-bestaat-de-jaarrekening/
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Categorale indeling winst- en verliesrekening

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen 000

Buitengewone baten 000

Buitengewone lasten 000

Saldo buitengewone baten/lasten 000

Belasting buitengewoon resultaat 000

Buitengewoon resultaat na belastingen 000

Overige belastingen 000

Resultaat uit deelnemingen na belasting 000

Aandeel derden in het resultaat 000

Saldo overige baten/lasten na belastingen 000

Netto-resultaat 000 000

Functionele indeling winst- en verliesrekening

Netto-omzet 000

Kostprijs van de omzet 000

Brutomarge 000

Afschrijvingen 000

Nettomarge 000

Salarissen en sociale lasten 000

Overige bedrijfslasten 000

Verkoop- en beheerskosten 000

Overige bedrijfsopbrengsten 000

Bedrijfsresultaat 000

Financiële baten 000

Financiële lasten 000

Saldo financiële baten/lasten 000

4. Informatie over kengetallen

Vanaf 27 oktober 2016 is de berekening van de kengetallen aangescherpt. Hierdoor kan er bij de 
kengetallen van een bedrijf een trendbreuk te zien zijn. In de volgende paragrafen staat uitleg over  
de berekening van het kengetal en de eventuele wijziging.
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4.1. Liquiditeit

4.1.1. Current ratio
Het vermogen van een bedrijf om op korte termijn aan haar financiële verplichtingen te voldoen.

vlottende activa

kortlopende schulden

4.1.2. Quick ratio
Het vermogen van een bedrijf om op korte termijn aan haar financiële verplichtingen te kunnen 
voldoen. De voorraden worden buiten beschouwing gelaten omdat de waarde van de voorraden 
meestal onzeker is.

vlottende activa – voorraden

kortlopende schulden

4.1.3. Gouden balans
Volgens de gouden balansregel moet de onderstaande verhouding kleiner dan één zijn. Dan is er
namelijk een overschot aan lang vermogen waarmee de vlottende activa kunnen worden gefinancierd.
Een lager kengetal van de gouden balans brengt een hogere liquiditeit met zich mee.

vaste activa

eigen vermogen + lang vreemd vermogen

4.2. Solvabiliteit

4.2.1 Balans totaal gedeeld door vreemd vermogen
Deze balans geeft aan in welke mate een onderneming tegenover haar schulden bezittingen heeft staan, 
dus in staat is om op langere termijn aan haar verplichtingen te voldoen. Een slechte solvabiliteit heeft 
tot gevolg dat de onderneming moeilijkheden zal ondervinden nieuw vreemd vermogen aan trekken.

4.2.2 Eigen vermogen gedeeld door balanstotaal
Deze balans geeft aan welk deel van de bezittingen met eigen vermogen is gefinancierd. In de nieuwe 
berekening van het kengetal zijn het aandeel derden en de egalisatieregeling meegenomen in de 
berekening van het totaal eigen vermogen.

4.2.3 Eigen vermogen/vreemd vermogen
Dit is de verhouding tussen eigen vermogen en schulden en geeft de afhankelijkheid van schuldeisers 
aan. In de nieuwe berekening van het kengetal zijn het aandeel derden en de egalisatieregeling meege-
nomen in de berekening van het totaal eigen vermogen en zijn geen onderdeel meer van het vreemd 
vermogen.
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4.2.4 Garantievermogen/balanstotaal 
Dit wordt alleen berekend als de post ‘achtergestelde lening’ aangeleverd/aanwezig is. Dit is de verhou-
ding tussen eigen vermogen + achtergestelde lening en het balanstotaal en wordt gebruikt vooral voor 
bepalen van kredietruimte. In de nieuwe berekening van het kengetal zijn het aandeel derden en de 
egalisatieregeling meegenomen in de berekening van het totaal eigen vermogen. Vanaf september  
2018 is dit kengetal niet (meer) beschikbaar bij kleine en micro rechtspersonen. De berekening is niet 
meer mogelijk omdat de post achtergestelde lening niet specifiek in de jaarrekening hoeft te worden 
opgenomen.

4.3. Rentabiliteit

4.3.1. Rentabiliteit totaal vermogen
De verhouding tussen het bedrijfsresultaat van een onderneming en het vermogen dat geïnvesteerd
werd om die opbrengst te verkrijgen.

bedrijfsresultaat

balanstotaal

4.3.2. Rentabiliteit eigen vermogen
De verhouding tussen het geïnvesteerd eigen vermogen en het netto-resultaat. Geeft aan wat de
aandeelhouders met hun geïnvesteerd vermogen verdiend hebben.

netto-resultaat

eigen vermogen

Nieuwe berekening:

netto-resultaat

eigen vermogen (incl. aandeel derden)

4.3.3. Bruto winstmarge
Dit geeft de marge aan die op de netto-omzet behaald wordt.

bedrijfsresultaat

netto-omzet

4.4. Overige kengetallen

4.4.1. Hefboomeffect
Het afwijken van de rentabiliteit van het eigen vermogen van de rentabiliteit van het totale vermogen,  
als gevolg van het verschil in de hoogte van de rente die enerzijds over het vreemd vermogen is betaald 
en het rendement dat anderzijds over het totale vermogen is gemaakt. Als de rente betaald over vreemd
vermogen lager is dan de rentabiliteit van het totale vermogen, dan is het interessant om investeringen
met vreemd vermogen te financieren. 
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   bedrijfsresultaat     financiële lasten         vreemd vermogen

     balanstotaal      vreemd vermogen           eigen vermogen

 Nieuwe berekening:

   bedrijfsresultaat      
financiële lasten

            vreemd vermogen
                   (incl. egalisatieregeling)

      balanstotaal       vreemd vermogen              eigen vermogen
       (incl. egalisatieregeling)                 (incl. aandeel derden)

4.4.2. Omloopsnelheid eigen vermogen
Dit geeft aan hoeveel maal het eigen vermogen wordt omgezet.

netto-omzet

eigen vermogen

Nieuwe berekening:

netto-omzet

eigen vermogen (incl. aandeel derden)

4.4.3. Omloopsnelheid totaal vermogen
Deze omloopsnelheid geeft aan hoeveel maal het totale vermogen omgezet wordt.

netto-omzet

balanstotaal

4.4.4. Omloopsnelheid vaste activa
Dit geeft aan hoeveel maal de vaste activa omgezet wordt.

netto-omzet

vaste activa

4.4.5. Omloopsnelheid handelsdebiteuren (in dagen)
Deze berekening geeft de gemiddelde tijd aan (in dagen) tussen ontstaan en innen van vorderingen;
de kwaliteit van debiteuren correleert met de omlooptijd.

   handelsdebiteuren
        

netto-omzet 
       365 dg
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4.4.6. Aantal werknemers
Het aantal werknemers voor het desbetreffende boekjaar.

4.4.7. Omzet per werknemer
De omzet van het boekjaar gedeeld door het gemiddeld aantal werknemers in dat boekjaar. Dit is een
indicatie voor de arbeidsproductiviteit.

netto-omzet

aantal werkzame personen

4.4.8. Resultaat per werknemer
Het nettoresultaat van het boekjaar gedeeld door het gemiddeld aantal werknemers in dat boekjaar.

netto-resultaat

aantal werkzame personen

4.4.9. Netto werkkapitaal
Het werkkapitaal is een graadmeter voor de liquiditeit van de onderneming. Het geeft aan hoeveel
vermogen resteert nadat de vaste activa gefinancierd is.

eigen vermogen + vreemd vermogen lange termijn - vaste activa

Nieuwe berekening

(eigen vermogen incl. aandeel derden) + vreemd vermogen lange termijn - vaste activa

5. Welke jaarrekeningen worden wel/niet  
gestandaardiseerd?

Als een onderneming tegelijk een vennootschappelijke1) en een geconsolideerde jaarrekening2) heeft 
gedeponeerd, zijn alleen de geconsolideerde cijfers in de standaardversie te zien. 

1) De enkelvoudige jaarrekening is de jaarrekening van een enkele rechtspersoon en wordt ook wel  
 vennootschappelijke jaarrekening genoemd. 

2) Een geconsolideerde jaarrekening geeft een jaarlijks overzicht van de financiële situatie van een  
 groep. Deze wordt opgesteld door het moederbedrijf aan het hoofd van de groep.

Verder zijn alle jaarrekeningen die gedeponeerd zijn tot 7 jaar geleden (vanaf datum deponering) 
gestandaardiseerd.

Op het geheel is er een relatief kleine groep uitzonderingen die (nog) niet zijn gestandaardiseerd omdat 
de aangeleverde vorm van de jaarrekening zich (nog) niet leent voor standaardisatie:
• jaarrekeningen van banken en verzekeringsmaatschappijen
• buitenlandse rechtsvormen (Ltd, GmbH etc.)



• publiekrechtelijke rechtspersonen (net als banken en verzekeringsmaatschappijen hebben zij aparte 
(jaarrekening) modellen

• jaarrekeningen opgesteld in een andere taal dan het Nederlands, Duits, Engels of Frans
• de originele jaarrekening onleesbaar is
• jaarrekeningen met ontbrekende posten/niet volledig zijn ingediend

6. Hoelang duurt het voordat een standaard 
jaarrekening beschikbaar is?

• 
• Een jaarrekening die succesvol digitaal is gedeponeerd (98% van alle jaarrekeningen) is binnen een 

werkdag als standaard jaarrekening beschikbaar. 
• Een jaarrekening die via de post of e-mail (2% van alle jaarrekeningen) bij KVK wordt gedeponeerd is 

ongeveer 4 weken na deponering beschikbaar. 

7. Hoeveel kosten de verschillende varianten van  
een standaard jaarrekening?

De tarieven van de gestandaardiseerde jaarrekeningen (en van andere soorten jaarrekeningen) vind je 
op: Hoe bepalen wij onze tarieven? (kvk.nl)

https://www.kvk.nl/over-kvk/over-het-handelsregister/tarieven/
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