Handleiding voor het begrijpend lezen van een Jaarrekening
De geprintte jaarrekening in het jaarrekeningmapje ziet er als volgt uit:
Voorpagina:

Inhoudsopgave:

De balans:

De RESULTATENREKENING ( WINST- EN VERLIESREKENING )

Gegevens ondernemer:

KAPITAAL ( vermogen ondernemer )

Privégebruik zakelijke auto

Activastaat en staatje investeringsaftrek ( afschrijvingen )
In de activastaat kun je o.a. de berekening
van de bedragen aan afschrijvingskosten
terugvinden, alsook een specificatie van
je investerigen in een jaar waarvoor recht
op investeringsaftrek zou kunnen bestaan.

BTW-Jaaroverzicht
In het btw-jaaroverzicht kun je
alle gegevens terugvinden van
de ingediende btw-aangiftes
plus de aansluiting met het
grootboek e.d.

Uitdraaien administratie:
Dit betreft de mutaties uit Unit4 en dit is in feite de SPECIFICATIE van hetgeen in de jaarrekening staat:
Balans & Resultatenrekening:

De Balans betreft grootboekrekening 0000 t/m 3999
De Resultatenrekening betreft 4000 t/m 9999

( géén invloed op winst )
( wél invloed op winst / verlies )

Op de Balans en Resultatenrekening zie je enkel de TOTALEN per grootboekrekening:

Maar alle mutaties per grootboekrekening kun je op hun beurt weer terugvinden in de GROOTBOEKMUTATIES:

Dus stel nou dat je wilt weten wat er allemaal op 4586 Internetkosten is geboekt, dan ga je in de
grootboekmutaties naar 4586 en dan vindt je daar de specificatie van het bedrag wat in de balans/ resultatenrekening staat:

De grootboekmutaties zijn dus de meest uitgespecificeerde versie van hetgeen er geboekt is, eigenlijk
net als een specificatie van je telefoonrekening.

Openstaande debiteuren / crediteuren per 31-12:
Dit zijn de overzichten van de posten die exact op die datum nog openstaan. Op openstaande crediteuren
staat dan ook vrijwel altijd een factuur van EyeCount4U, want die ontvang je bijvoorbeeld op 31-12 en als je
je die factuur bijvoorbeeld op 10-1 voldoet, dan staat hij op 31-12 dus nog open.

Het totaal van de posten
in dit overzicht zijn op de balans
terug te vinden bij grootboek:
1300 Debiteuren
1600 Crediteuren

Controleren jaarrekening:
Als ik vraag om de jaarrekening te controleren, dan bedoel ik met name dat het belangrijk is om de
GROOTBOEKMUTATIES goed te controleren en dan met name vanaf Grootboek 4000 t/m 4999 ( kosten ).
Inkopen kun je terugvinden bij 7000 tm 7999 en Omzet bij 8000 tm 8999.

Kijk bijvoorbeeld of hetgeen er op 4300 ( kantoorbenodigdheden ) staat, je ook inderdaad iets zegt:

Waar het om gaat is, dat de zaken die in de grootboekmutaties staan, je bekend voorkomen. Komt iets je
absoluut niet bekend voor, schroom dan niet om contact met me op te nemen!

