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Deze toolbox bestaat uit de volgende stappen:

Wat zijn de verplichtingen rondom de jaarrekening? p.2

Hoe moet ik een jaarrekening opstellen? p.4

Wat staat er in de jaarrekening? p.6

Hoe laat ik de jaarrekening controleren? p.7

Wat zijn de verplichtingen voor het deponeren? p.9

Voor welke belanghebbenden is de jaarrekening bedoeld? p.10

De jaarrekening – die bestaat uit een balans, een winst-en-

verliesrekening en een toelichting op de cijfers – is het financiële 

eindverslag van een onderneming dat inzicht moet geven in de 

financiële situatie van de onderneming.

Voor de opbouw van de jaarrekening en het proces van controle en 

deponering eromheen gelden allerlei wettelijke voorschriften. Zorg 

er met behulp van deze toolbox voor dat uw jaarrekening aan alle 

regels voldoet, en maak van uw jaarverslag een nuttig instrument 

om bijvoorbeeld nieuwe financiers te vinden.

https://www.rendement.nl/tools
https://www.rendement.nl/disclaimer
https://www.rendement.nl
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Zorg voor een goede jaarrekening

Er zijn verschillende regels, voorschriften en wettelijke verplichtingen rondom de jaarrekening. In deze toolbox vindt 
u direct toepasbare informatie en praktische tools die u helpen een goede jaarrekening op te stellen die voldoet aan 
de regels.

U leest de algemene verplichtingen rondom de jaarrekening, krijgt hulp bij het opstellen ervan en een toelichting op de 
belangrijkste onderdelen. Daarna leest u meer informatie over de controle van de jaarrekening, en het daaropvolgende 
deponeren. Tot slot staat voor u op een rijtje wie er allemaal belang hebben bij uw jaarcijfers, en wat u er zelf aan heeft.

Stap 1 Download de interactieve checklist

 CHECKLIST De jaarrekening: van opstellen tot deponeren in zeven stappen

De eerste checklist heeft u nu voor u. Hierin staan alle onderdelen van deze toolbox benoemd. U kunt de 
status van de te nemen stappen in deze checklist bijhouden en afvinken welke onderdelen u heeft afgerond.
Dit vinkje kunt u dus vast zetten.

Opmerkingen

Stap 2 Wat zijn de verplichtingen rondom de jaarrekening?

 V & A Wat is het verschil tussen een jaarverslag en een jaarrekening?

Het boekwerk met informatie dat u jaarlijks voor uw onderneming opstelt, wordt vaak de jaarrekening 
genoemd. Maar officieel is dit niet juist, want dat boekwerk betreft het totale jaarverslag. De jaarrekening is 
hier slechts een onderdeel van. Wat precies het verschil is tussen het jaarverslag en de jaarrekening leest u 
in deze Vraag & Antwoord.

Opmerkingen

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/jaarverslag-en-jaarrekening/toolbox/de-jaarrekening-van-opstellen-tot-deponeren-in-zeven-stappen.html
https://www.rendement.nl/jaarverslag-en-jaarrekening/vraag-en-antwoord/wat-is-het-verschil-tussen-een-jaarverslag-en-een-jaarrekening
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 V & A Wat is het verschil tussen een commerciële en fiscale jaarrekening?

Kleine ondernemingen kunnen kiezen of ze een commerciële of een fiscale jaarrekening opstellen. Met 
een commerciële jaarrekening legt u verantwoording af aan de belangrijkste belanghebbenden bij de 
vennootschap. De fiscale jaarrekening is gericht op de aangifte van de winst voor de vennootschaps-
belasting. Vaak volgt de fiscale jaarrekening uit de commerciële jaarrekening, maar er zijn verschillen. U 
leest ze in deze Vraag & Antwoord.

Opmerkingen

 V & A Wat is een belastinglatentie?

Door het verschil tussen de commerciële jaarrekening en de fiscale jaarrekening kan een latente belasting-
vordering ontstaan, een zogenoemde belastinglatentie. Dit komt voor wanneer de commerciële balans 
in de jaarrekening afwijkt van de fiscale balans, doordat er voor de waardering andere regels gelden. Zo 
kunnen de commerciële en fiscale waardering van voorraden of een deelneming in een onderneming 
verschillen. In deze Vraag & Antwoord leest u meer over dit verschil in waardering, en hoe u dit kunt 
oplossen.

Opmerkingen

 NIEUWS Vragen over: juridische gevolgen bij verzuim jaarrekening

U moet de jaarrekening opstellen in overeenstemming met het Burgerlijk Wetboek2, Titel 9. Hierin staan 
de wettelijke vereisten met daarin begrepen de minimumvoorschriften. Ondernemingen mogen altijd meer 
toelichten dan noodzakelijk, maar niet minder. Lees in dit nieuwsartikel wat de consequenties zijn als het 
opstellen niet volgens de minimumvoorschriften gebeurt.

Opmerkingen

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/jaarverslag-en-jaarrekening/vraag-en-antwoord/wat-is-het-verschil-tussen-een-commerciele-en-fiscale-jaarrekening
https://www.rendement.nl/jaarverslag-en-jaarrekening/vraag-en-antwoord/wat-is-een-belastinglatentie
https://www.rendement.nl/jaarverslag-en-jaarrekening/nieuws/vragen-over-juridische-gevolgen-bij-verzuim-jaarrekening.html
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 INFOGRAPHIC Welk jaarrekeningregime geldt voor uw onderneming?

Uw bedrijfsgrootte is bepalend voor de vraag welke financiële informatie u openbaar moet maken, dit wordt 
het jaarrekeningregime genoemd. In deze infographic kunt u zien in welke categorie uw onderneming 
valt (micro-, kleine, middelgrote of grote onderneming), en welke zaken u dus moet vermelden in het 
jaarverslag van uw onderneming.

Opmerkingen

 E-LEARNING Het jaarrekeningregime bepalen

Elke onderneming moet een jaarverslag en jaarrekening opstellen. Welke eisen hieraan worden gesteld, 
wordt bepaald door het jaarrekeningregime dat u moet volgen. Welk regime van toepassing is op uw 
onderneming, is afhankelijk van een aantal factoren. Er bestaan vier soorten jaarrekeningregimes. In deze 
online cursus komen de voorwaarden en aandachtspunten van elk regime aan bod.

Opmerkingen

Stap 3 Hoe moet ik een jaarrekening opstellen?

 CHECKLIST De standaardonderdelen van een jaarrekening

U moet elk jaar een jaarrekening (laten) opmaken van het bedrijfsresultaat. De jaarrekening bevat verplicht 
de onderdelen balans, winst-en-verliesrekening, een toelichting op beide onderdelen en overige gegevens 
(zoals een accountantsverklaring). In deze checklist vindt u voor alle jaarrekeningregimes welke onderdelen 
u moet opnemen.

Opmerkingen

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/jaarverslag-en-jaarrekening/infographics/jaarrekeningregimes.html
https://www.rendement.nl/jaarverslag-en-jaarrekening/e-learning/het-jaarrekeningregime-bepalen
https://www.rendement.nl/jaarverslag-en-jaarrekening/tools/de-standaardonderdelen-van-een-jaarrekening.html
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 FORmULIER Voorbeeld inhoudsopgave jaarrekening

Met alle wet- en regelgeving is het belangrijk om geen onderdeel te vergeten in uw jaarrekening. Daarnaast 
is een volledige jaarrekening ook bruikbaarder voor intern en extern gebruik, zoals een bedrijfsanalyse of 
financieringsaanvraag. Dit formulier geeft een voorbeeld van een inhoudsopgave van een jaarrekening, 
zodat u geen onderdeel vergeet. Gebruik dit naar eigen inzicht voor het opstellen van uw eigen 
jaarrekening.

Opmerkingen

 NIEUWS Vragen over: jaarrekeningmodellen

In de wet is een Besluit Modellen Jaarrekening opgenomen. Dit besluit bevat een aantal inrichtings-
modellen voor de balans en de winst-en-verliesrekening, die onderdeel uitmaken van de jaarrekening. 
In principe kan elke organisatie vrij kiezen uit de inrichtings modellen, maar in werkelijkheid is deze 
keuzevrijheid toch beperkt. U leest waarom in dit nieuwsartikel.

Opmerkingen

 ARTIKEL Een goede jaarafsluiting maken

De jaarafsluiting is echt een secuur klusje. U moet alle financiële overzichten ook nog eens op tijd af 
hebben om een goed financieel rapport te kunnen opleveren. De jaarafsluiting is daarom een kwestie van 
goed plannen én gestructureerd aanpakken. Maak vooraf een checklist van wat er allemaal moet gebeuren 
en voer de te ondernemen acties één voor één uit om de financiële administratie goed af te sluiten. Lees in 
dit verdiepingsartikel meer over hoe u efficiënt het jaar afsluit.

Opmerkingen

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/jaarverslag-en-jaarrekening/tools/voorbeeld-inhoudsopgave-jaarrekening.html
https://www.rendement.nl/jaarverslag-en-jaarrekening/nieuws/vragen-over-jaarrekeningmodellen.html
https://www.rendement.nl/jaarverslag-en-jaarrekening/verdiepingsartikel/een-goede-jaarafsluiting-maken.html
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 ARTIKEL Wanneer moet u een geconsolideerde jaarrekening opstellen?

Ondernemingen die samen met elkaar één concern vormen, bijvoorbeeld een moeder maatschappij en 
haar dochter ondernemingen, krijgen te maken met de geconsolideerde jaarrekening voor ondernemingen. 
Een geconsolideerde jaarrekening is een groepsjaarrekening waarin alle ondernemingen die tot een groep 
behoren hun jaarrekeningen samenvoegen. Daarmee wordt inzicht verschaft in de prestaties van het hele 
concern. In dit verdiepingsartikel leest u wanneer u moet consolideren, en wanneer juist niet.

Opmerkingen

 REKENTOOL Balanspost deelneming consolideren voor de jaarrekening

Als u een geconsolideerde jaarrekening moet maken, is de vraag hoe u moet omgaan met onderlinge 
verwevenheden, zoals de balanspost deelneming, onderlinge vorderingen, onderlinge schulden en 
onderlinge leveringen van producten. Deze rekentool geeft weer hoe u de balanspost deelneming verwerkt 
in de geconsolideerde balans, wanneer sprake is van een 100%-deelneming.

Opmerkingen

Stap 4 Wat staat er in de jaarrekening?

 REKENTOOL Voorbeeld resultatenrekening (winst-en-verliesrekening)

De winst-en-verliesrekening is vaak het meest aansprekende deel van de jaarrekening van een organisatie. 
Hieruit blijkt namelijk welke omzet uw organisatie het afgelopen jaar heeft gedraaid, welke kosten er 
zijn gemaakt en hoeveel winst er is gemaakt. Deze rekentool biedt een voorbeeld van een winst-en-
verliesrekening. Als u de gevraagde gegevens invult wordt de winst-en-verliesrekening voor uw organisatie 
opgemaakt.

Opmerkingen

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/jaarverslag-en-jaarrekening/verdiepingsartikel/wanneer-moet-u-een-geconsolideerde-jaarrekening-opstellen.html
https://www.rendement.nl/jaarverslag-en-jaarrekening/tools/balanspost-deelneming-consolideren-voor-de-jaarrekening.html
https://www.rendement.nl/jaarverslag-en-jaarrekening/tools/voorbeeld-winst-en-verliesrekening.html
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 REKENTOOL Resultatenrekening (functionele en categorale indeling)

Bij het opstellen van een resultatenrekening kunt u kiezen voor twee soorten indelingen: de categoriale 
indeling en de functionele indeling. In de categoriale indeling worden de lasten samengevoegd naar hun 
aard, en worden ze niet verder gespreid over verschillende functies binnen de organisatie. De tweede 
mogelijke indeling is de functionele kostenindeling. Daarbij worden lasten geclassificeerd op basis van 
hun functie als onderdeel van de kostprijs van de omzet of bijvoorbeeld als onderdeel van distributie- of 
beheerskosten. U vindt beide methodes terug in deze rekentool, elk met een eigen instructie- en rekenblad.

Opmerkingen

 ARTIKEL De balans van uw onderneming

De balans kent een aantal vormen en modellen die als bijlagen bij het Besluit modellen jaarrekening in het 
Burgerlijk Wetboek zijn opgenomen (model A-D, K, N, Q en R zijn balansmodellen). Sommige zaken liggen 
vast, zoals ‘De balans van een naamloze of besloten vennootschap moet zijn ingericht overeenkomstig 
model A of model B’. De vier meest gebruikte modellen voor de balans hebben de aanduidingen A tot en 
met D. De onderlinge verschillen betreffen met name de uitgebreidheid van de balans oftewel het aantal 
opgenomen posten.

Opmerkingen

Stap 5 Hoe laat ik de jaarrekening controleren?

 INFOGRAPHIC Een financieel intermediair inzetten

U  wilt zich richten op uw onderneming, en het liefst het opstellen van de jaarrekening overlaten aan 
een boekhouder of bedrijfsadministrateur, óf een accountant. Van deze financieel intermediairs heeft de 
accountant de meeste bevoegdheden en controlemogelijkheden. Ook staat hij onder toezicht, bijvoorbeeld 
of hij voldoet aan de eisen van permanente educatie. Bovendien valt de accountant onder het tuchtrecht. In 
deze infographic ziet u voor welke zaken een accountant inzetbaar is.

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/financiering/tools/resultatenrekening-functionele-en-categorale-indeling.html
https://www.rendement.nl/boekhouden/verdiepingsartikel/de-balans-van-uw-onderneming.html
https://www.rendement.nl/contact-belastingdienst/infographics/een-financieel-intermediair-inzetten.html
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Opmerkingen

 V & A Is een beoordeling van de accountant een accountantsverklaring?

Als de jaarrekening eenmaal is opgesteld, bent u er meestal nog niet. Vaak moet u nog een verplichte 
accountantscontrole laten uitvoeren. Dit geldt echter niet voor alle ondernemingen. Lees in deze Vraag & 
Antwoord wanneer u een controleverklaring, een beoordelingsverklaring of een samenstellingsverklaring 
nodig heeft.

Opmerkingen

 INFOGRAPHIC De accountantsverklaring

Als u verplicht bent om de jaarrekening te laten controleren door een accountant, stelt de accountant 
een accountantsverklaring op. De accountantsverklaring is onderdeel van de overige gegevens bij de 
jaarrekening. Wat zijn de hoofdpunten van zo’n verklaring? U ziet het in deze infographic.

Opmerkingen

 OVEREENKOmST Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

De accountant die de jaarrekening van uw organisatie controleert, gebruikt de verklaring in deze tool bij 
zijn controle. Neem deze overeenkomst door, zodat u bij het opstellen van de jaarrekening al weet wat de 
belangrijkste aandachtspunten van de accountant zijn. Dan kunt u daar alvast rekening mee houden.

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/jaarverslag-en-jaarrekening/vraag-en-antwoord/is-een-beoordeling-van-de-accountant-hetzelfde-als-een-accountantsverklaring
https://www.rendement.nl/jaarverslag-en-jaarrekening/infographics/de-accountantsverklaring.html
https://www.rendement.nl/jaarverslag-en-jaarrekening/tools/controleverklaring-van-de-onafhankelijke-accountant.html
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Opmerkingen

Stap 6 Wat zijn de verplichtingen voor het deponeren?

 V & A Wie moeten een jaarrekening deponeren?

Organisaties moeten op grond van de wet ieder boekjaar een jaarrekening deponeren bij de Kamer 
van Koophandel. Dit zorgt ervoor dat de financiële informatie beschikbaar is voor iedereen die daarin 
geïnteresseerd is, zoals aandeelhouders, crediteuren, banken, beleggers en werknemers. In deze Vraag & 
Antwoord leest u welke organisaties een jaarrekening moeten deponeren.

Opmerkingen

 INFOGRAPHIC Wanneer moet ik mijn jaarrekening deponeren?

Het jaarverslag van uw organisatie, met daarin de jaarrekening, moet jaarlijks worden vastgesteld. Bekijk 
in deze Infographic op welk moment en op welke manier u het jaarverslag en de jaarrekening moet 
deponeren. Ook ziet u hier welke informatie niet mag ontbreken.

Opmerkingen

 INFOGRAPHIC Hoe werkt Standard Business Reporting?

Als uw onderneming valt onder het jaarrekeningregime van middelgrote ondernemingen, moet u de 
jaarrekening verplicht deponeren met Standard Business Reporting (SBR). Deze infographic laat zien hoe 
dit systeem werkt.

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/jaarverslag-en-jaarrekening/vraag-en-antwoord/wie-moeten-een-jaarrekening-deponeren
https://www.rendement.nl/jaarverslag-en-jaarrekening/infographics/wanneer-moet-ik-mijn-jaarrekening-deponeren.html
https://www.rendement.nl/sbr/infographics/hoe-werkt-standard-business-reporting.html
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Opmerkingen

 ARTIKEL Jaarrekening tijdig deponeren in coronatijd

Het is belangrijk dat uw onderneming de jaarrekening tijdig deponeert, want hiervoor gelden strikte 
termijnen. Maar door de coronapandemie kan een tijdige afronding van de jaarrekening in het gedrang 
komen. Accountants moeten de accountantscontrole op afstand doen, en door verschillende maatregelen 
is steeds opnieuw bijstellen noodzakelijk. Dat kost tijd, waardoor het opstellen en deponeren van de 
jaarrekening mogelijk vertraging oploopt. Lees in dit verdiepingsartikel hoe u vertraging kunt beperken, en 
hoe u eventueel om uitstel kunt vragen.

Let op
De in dit artikel genoemde termijnen en maatregelen kunnen in de loop van de corona crisis 
nog veranderen.

Opmerkingen

Stap 7 Voor welke belanghebbenden is de jaarrekening bedoeld?

 CHECKLIST Financieel plannen met de jaarrekening

Met het opstellen van de jaarrekening heeft u een financieel sluitstuk geschreven over het boekjaar. Het 
vormt een mooi overzicht om ook weer mee vooruit te kijken. De cijfers zijn namelijk net zo belangrijk voor 
de interne financiële planning als voor de externe belanghebbenden. Aan de hand van deze checklist kunt u 
een zorgvuldige financiële planning voor volgend jaar opstellen.

Opmerkingen

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/jaarverslag-en-jaarrekening/verdiepingsartikel/jaarrekening-tijdig-deponeren-in-coronatijd.html
https://www.rendement.nl/jaarverslag-en-jaarrekening/tools/financieel-plannen-met-de-jaarrekening.html
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 NIEUWS Jaarrekening helpt bij het rond krijgen van financiering

Met een jaarrekening zullen ondernemingen relatief sneller een lening kunnen krijgen dan zonder. Dat 
is in coronatijd goed om in het achterhoofd te houden. Dat gebeurt uiteraard alleen als uit de gegeven 
informatie blijkt dat er sprake is van een gezonde onderneming. De jaarrekening heeft dan ook een 
tweeledig belang: informeren en profileren. Lees in dit nieuwsartikel hoe u uw jaarrekening kunt gebruiken 
als troefkaart voor financiering.

Opmerkingen

 ARTIKEL Uw jaarcijfers voor banken en financiers

Banken en financiers kijken niet alleen vooruit, maar ook achteruit. Ze willen zich een helder beeld vormen 
van de financiële gezondheid van uw onderneming. De cijfers uit de jaarrekeningen van voorgaande jaren 
laten zien hoe het met uw onderneming is gesteld. In dit verdiepingsartikel leest u naar welke cijfers en 
kengetallen banken en andere financiers kijken bij de beoordeling van uw financieringsaanvraag.

Opmerkingen

 V & A Wat is het belang van informatie voor de jaarlijkse rating?

Het is erg belangrijk dat de financiële overzichten die uw onderneming inlevert bij de bank zorgvuldig 
zijn samengesteld. Het niet tijdig of niet volledig aanleveren van de gevraagde informatie leidt namelijk 
bijna altijd tot een slechte rating. Als uw onderneming gegevens laat aanlevert, moet u een hogere krediet-
vergoeding betalen dan als uw onderneming alle informatie wel netjes op tijd bij de bank aanlevert. Lees in 
deze Vraag & Antwoord hoe u de bank laat zien dat u de zaak onder controle heeft.

Opmerkingen

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/jaarverslag-en-jaarrekening/nieuws/jaarrekening-helpt-bij-het-rondkrijgen-van-financiering.html
https://www.rendement.nl/jaarverslag-en-jaarrekening/verdiepingsartikel/uw-jaarcijfers-voor-banken-en-financiers.html
https://www.rendement.nl/jaarverslag-en-jaarrekening/vraag-en-antwoord/wat-is-het-belang-van-informatie-voor-de-jaarlijkse-rating
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 NIEUWS De bestuurder rapporteert: de jaarrekening

De ondernemingsraad (OR) heeft recht op informatie over het financiële reilen en zeilen van de 
organisatie: de jaarrekening is hierbij van belang, net als regelmatige updates van de financiële situatie 
van de organisatie. De bestuurder baseert zijn plannen namelijk ook deels op de cijfers zoals die uit de 
jaarrekening blijken. Reden voor de OR om de jaarrekening kritisch te bekijken, maar waarop moet de OR 
letten? U leest het in dit nieuwsartikel.

Opmerkingen

 V & A Welke financiële documenten vraagt de OR op?

Een ondernemingsraad heeft voor de beoordeling van voorgenomen besluiten en het evalueren van het 
gevoerde beleid van de onderneming een aantal financiële documenten nodig. De OR heeft recht op:

 ▪ de meest recente jaarrekening en het bestuursverslag;
 ▪ de bijbehorende accountantsverklaring;
 ▪ de managementletter.

Lees in deze Vraag & Antwoord welke andere verplichte documenten en financiële stukken u nog bij de OR 
moet aanleveren.

Opmerkingen

Toch nog vragen?
Als u na het bestuderen van deze toolbox nog vragen heeft over de jaarrekening, kunt u die 
voorleggen aan de adviseurs van de adviesdesk. Stel als abonnee gratis uw vraag via rende-
ment.nl/adviesdesk en ontvang binnen 5 werkdagen een antwoord.

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/ondernemingsraad/nieuws/de-bestuurder-rapporteert-de-jaarrekening.html
https://www.rendement.nl/ondernemingsraad/vraag-en-antwoord/welke-financiele-documenten-vraagt-de-or-op-bij-de-financiele-afdeling
https://www.rendement.nl/adviesdesk
https://www.rendement.nl/adviesdesk
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