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Vanuit de praktijk komt naar voren dat praktijkmanagers het 

nog wel eens lastig vinden om financiële overzichten te lezen. 

Aangezien financiële overzichten een belangrijk sturingsme-

chanisme zijn is inzicht hierin niet onbelangrijk. Als je weet 

waar je financieel staat, kun je hier namelijk op anticiperen. 

Hieronder zijn de belangrijkste financiële overzichten opgeno-

men. Deze overzichten zullen per onderdeel worden behan-

deld. De rechtsvorm van de tandartsenpraktijk is bij deze uit-

eenzetting van belang. Het volgende onderscheid:

1. De praktijkhouder exploiteert de onderneming vanuit een 

Besloten Vennootschap (hierna B.V.);

2. De praktijkhouder exploiteert de onderneming vanuit een 

Vennootschap onder Firma (VOF) of een maatschap of 

een eenmanszaak (hierna onderneming zonder rechts-

persoonlijkheid).

Financiële overzichten:
1. Balans

2. Winst- en verliesrekening (hierna te noemen resultaten-

rekening)

3. Begroting

4. Liquiditeitsprognose

De financiële overzichten 1 en 2 zijn opgenomen in de jaar-

rekening. Bij een eventuele financiering kan de bank vragen 

Financiële 
overzichten

Hoe moet ik die lezen?

om een begroting of een liquiditeitsprognose. 

Een B.V. is verplicht om binnen vijf maanden na afloop van het 

boekjaar een jaarrekening op te stellen (deze termijn kan met 

maximaal vijf maanden worden verlengd) en deze te publice-

ren bij de Kamer van Koophandel. Een onderneming zonder 

rechtspersoonlijkheid is niet verplicht om een jaarrekening op 

te stellen. Er kan fiscaal gezien volstaan worden met een bij-

lage bij de aangifte inkomstenbelasting. Deze bijlage bestaat 

dan uit een balans en resultatenrekening (eventueel met toe-

lichting). Een eventuele derde partij (bijvoorbeeld geldver-

strekker) kan echter om een jaarrekening vragen. 

1. Balans
De balans is - zoals te zien in Figuur 1 - opgedeeld in een lin-

kerzijde (debetkant->activa zijde) en een rechterzijde (cre-

ditkant->passiva zijde). Aan de linkerzijde zijn de bezittingen 

van de onderneming per balansdatum opgenomen en aan de 

rechterzijde de schulden van de onderneming per balansda-

tum. Het totaal van de activa dient gelijk te zijn aan het totaal 

van de passiva. 

De bezittingen zijn onderverdeeld in vaste activa en vlottende 

activa. De vlottende activa worden veelal binnen één jaar geïn-

casseerd/verkocht. De vaste activa hebben een levensduur/

looptijd van meer dan één jaar. De schulden worden gesplitst 

in een langlopend deel (langer dan een jaar) en een kortlopend 

deel (aflossingsverplichting voor het komende jaar). 
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kostprijs van de omzet geeft de bruto-

marge. Van deze brutomarge dienen de 

overige kosten betaald te worden. De 

overige kosten zijn veelal gelijk (indien 

geen personeelsmutatie etc.). Van het 

bedrijfsresultaat dienen de rente- en 

bankkosten te worden betaald. 

Ter verduidelijking een casus op basis 

van figuur 2

Begin 2021 is er een inkoper aange-

nomen waardoor de personeelskos-

ten zijn gestegen van € 450.000 (2020) 

naar €500.000 (2021). Doordat er nu 

een inkoper is, kunnen de overige assis-

tenten beter worden ingezet wat resul-

teert in een omzetstijging van € 250.000 

(omzet 2020 = € 750.000, omzet 2021 = 

€1.000.000). 

Meer opbrengst betekent ook meer kos-

ten voor vullingen en andere materialen. 

De kostprijs van de omzet was in 2020 € 

50.000 tegenover € 100.000 in 2021.

Analyse van de cijfers:

• De extra investering van € 50.000 

heeft € 250.000 aan omzet gegene-

reerd. De investering levert meer op 

dan het kost en is dus een goede in-

vestering

• In 2020 was de brutomarge 93,3% 

(van elke € 100 aan omzet bleef er € 

93,30 over om de overige kosten te 

betalen). In 2021 is de brutomarge ge-

daald naar 90,0%. Er dient met de in-

koper kritisch naar de gestegen kost-

Besloten Vennootschap (B.V.)

Bij een B.V. bestaat het verschil tussen 

bezittingen en schulden uit het Eigen 

Vermogen (A). Het eigen vermogen is 

opgebouwd uit het aandelenkapitaal en 

de reserves. Overige reserves worden 

gevormd door bijvoorbeeld de resulta-

ten van de onderneming. Indien je veel 

of grote verliezen lijdt, kunnen de ove-

rige reserves negatief worden. De ove-

rige reserve kan, afhankelijk van wat er 

bepaald is in de statuten, worden uitge-

keerd aan de aandeelhouders (dividend). 

Hiervoor dient wel een uitkeringstoets 

(balanstest en een liquiditeitstoets) 

uitgevoerd te worden. Hiermee wordt 

bepaald of de dividenduitkering de liqui-

diteit van de onderneming niet in gevaar 

brengt. 

Onderneming zonder rechtspersoon-

lijkheid

Bij deze ondernemingen bestaat het 

verschil tussen bezittingen en schul-

den uit het kapitaal van de onderneming 

in plaats van eigen vermogen. Bij een 

maatschap en een VOF is dit kapitaal 

gesplitst per maat c.q. vennoot.

De kredietwaardigheid/ financiële ge- 

zondheid van een onderneming wordt 

bepaald door:

• Solvabiliteit (in hoeverre kunnen 

schulden op lange termijn worden 

voldaan)

• Liquiditeit (in hoeverre kunnen 

schulden op korte termijn worden 

voldaan) 

• Integriteit van de onderneming (in 

hoeverre is er de wil om schulden 

terug te betalen)

Een solvabiliteit tussen de 25% en 40% 

wordt als gezond beschouwd. De solva-

biliteit wordt berekend door: Eigen ver-

mogen (A)/Totaal passiva. 

Een bedrijf is financieel gezond als de 

current ratio minimaal 1,5 is. De current 

ratio wordt berekend door Vlottende 

activa (B) te delen door Kortlopende 

schulden (D).

2. Winst- verliesrekening
Hiernaast is een resultatenrekening 

opgenomen van een B.V. (Figuur 2). 

De post belastingen betreft hier de 

Vennootschapsbelasting. 

Besloten Vennootschap (B.V.)

Door de Algemene Vergadering van 

Aandeelhouders van een B.V. zal bij het 

vaststellen van de jaarrekening een 

besluit genomen worden met betrekking 

tot de resultaatsbestemming. Veelal zal 

het resultaat toegevoegd c.q. onttrok-

ken worden aan de overige reserve of 

zal er een dividenduitkering aan de aan-

deelhouders plaatsvinden.

Onderneming zonder rechtspersoon-

lijkheid

Voor deze ondernemingen zal het 

resultaat voor belastingen gepresen-

teerd worden. De maten c.q. venno-

ten dienen namelijk in privé de te beta-

len Inkomstenbelasting over het resul-

taatsaandeel te betalen. De resultaat-

verdeling bij een VOF of maatschap 

wordt bepaald door het VOF- of maat-

schapscontract. Het aandeel in het 

resultaat wordt bijgeboekt op het kapi-

taalsaandeel in de VOF-of maatschap.

De ‘omzet’ betreft de vergoeding die ont-

vangen wordt voor de verrichte diensten 

en goederen. De ‘kostprijs van de omzet’ 

betreft de kosten van het materiaal voor 

de verrichte diensten en goederen (bij-

voorbeeld vullingen). Indien de omzet 

stijgt zal de kostprijs veelal in dezelfde 

verhouding stijgen. Omzet minus de 

Als je weet 
waar je 

financieel staat, 
kun je hier op 

anticiperen 

prijs te worden gekeken. Waarom zijn 

deze kosten sterk gestegen? Misschien 

heeft de leverancier de inkoopprijzen 

verhoogd door schaarste van grond-

stoffen?

3. Begroting
Een begroting is een verwachte resultaten-

rekening over de komende periode(n). Er is 

geen wettelijke plicht om een begroting op 

te stellen. Dit is echter wel raadzaam om de 

volgende redenen: 

• Door het opstellen van een begroting 

stel je jezelf een doel voor de komende 

periode(n)

• Tussentijds (bijvoorbeeld per kwartaal) 

kan de begroting worden vergeleken 

met de werkelijke cijfers. Hierdoor kan 

er tussentijds worden bijgestuurd.

4. Liquiditeitsprognose
Een liquiditeitsprognose is een overzicht 

van de verwachte ontvangsten en uitgaven 

van een onderneming voor een bepaalde 

periode. Op basis van de bij punt 3 opge-

stelde begroting kan er ingeschat worden 

wanneer bepaalde bedragen ontvangen 

c.q. betaald dienen te worden. Door het 

overzicht van de te ontvangen/te betalen 

posten kan er bepaald worden of er ruimte 

is voor bijvoorbeeld investeringen, of extra 

aflossingen.

Attentiepunten
• Is er een VOF- of maatschapscontract 

opgesteld?

• Blijf kritisch op de brutomarge. Deze 

dient op pijl te blijven om de overige 

kosten te kunnen betalen

• Een begroting en liquiditeitsprognose 

stelt de onderneming een doel en le-

vert tools om tijdig bij te sturen .
Janet Besten is klantadviseur bij Van Oldeniel 

bedrijfs- en belastingadviseurs in Deventer.

                2021                 2020

Omzet 1.000.000 100% 750.000 100%

Kostprijs van de omzet -100.000 -10% -50.000 -6,7%

Brutomarge 900.000 90% 700.000 93,3%

Personeelskosten 500.000 50% 450.000 60%

Afschrijvingen 10.000 1% 10.000 1,3%

Huisvesting 10.000 1% 10.000 1,3%

Exploitatiekosten 10.000 1% 10.000 1,3%

Autokosten 10.000 1% 10.000 1,3%

Kantoorkosten 10.000 1% 10.000 1,3%

Verkoopkosten 10.000 1% 10.000 1,3%

Algemene kosten 10.000 1% 10.000 1,3%

Totaal kosten 570.000 57% 520.000 69,3%

Bedrijfsresultaat 330.000 33% 180.000 24%

Financiële baten en lasten -10.000 -1% -10.000 -1,3%

Resultaat voor belastingen 320.000 32% 170.000 22,7%

Belastingen resultaat -58.000 -5,8% -28.050 -3,7%

Netto resultaat 262.000 26,2% 141.950 18,9%

A Vaste activa
l. immateriële vaste activa
ll. materiële vaste activa
lll. financiële vaste activa

B. Vlottende activa
l. voorraden
ll. vorderingen en overlopende activa
lll. effecten
lV.. liquide middelen

A Eigen vermogen
l. gestort en opgevraagd kapitaal
ll. agio
lll. herwaarderingsreserve
lV. wettelijke en statutaire reserve
Vl. onverdeelde winst

B. Voorzieningen
C Lopende schulden
D Kortlopende schulden en 
    overlopende passiva

Actief         Balans per.. / .. / ...   Passief

Totaal activa   .... Totaal passiva                                  ...

Figuur 1

Figuur 2: Resultatenrekening van een B.V.




