Handleiding voor het begrijpend lezen van een Jaarrekening
Manual for the comprehension of reading a yearstatement of your administration:

De geprintte jaarrekening in het jaarrekeningmapje ziet er als volgt uit:
The printed yearstatement in the map is looking as following:

Voorpagina: ( frontpage )

Inhoudsopgave: (index)

Gegevens ondernemer: (data companyowner)

De balans ( balance ) :

De RESULTATENREKENING ( WINST- EN VERLIESREKENING ) (Profit- & Loss-account/ statement ):

KAPITAAL ( vermogen ondernemer ) (capital)

Privégebruik zakelijke auto ( add-on private use of a car )

Activastaat en staatje investeringsaftrek ( afschrijvingen ) ( asset-status & calculation of investment allowance )
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.
In the asset-statement you can see the calculation of the
amounts of the depreciation-expences, also a specifciation
of your investments in a year and the amount of investment
allowances .

BTW-Jaaroverzicht

VAT-STATEMENT

In het btw-jaaroverzicht kun je
alle gegevens terugvinden van
de ingediende btw-aangiftes
plus de aansluiting met het
grootboek e.d.
In the VAT-statement you can see all the
data of the send VAT-declarations plus the
connection with the ledger-administration.

Uitdraaien administratie ( export-files of the administration ):
Dit betreft de mutaties uit Unit4 en dit is in feite de SPECIFICATIE van hetgeen in de jaarrekening staat:
This concerns the mutation of your administration in Unit4 and is infact a specification of what is in the year-statement:

Balans & Resultatenrekening:

De Balans betreft grootboekrekening 0000 t/m 3999

( géén invloed op winst )

Balance is ledgernumber 0000 untill 3999

( no influance on profit-& loss )

De Resultatenrekening betreft 4000 t/m 9999

( wél invloed op winst / verlies )

The Profit-&Loss is ledgernumber 4000 untill 9999

( is influending the profit-&Loss )

Op de Balans en Resultatenrekening zie je enkel de TOTALEN per grootboekrekening:
On the statements you see only the total per ledger:

Maar alle mutaties per grootboekrekening kun je op hun beurt weer terugvinden in de GROOTBOEKMUTATIES:
But in the 'Historische mutaties grootboek' you can see all the details per ledger:

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:
So for example; you want to know the buildup of an amount, you look on the ledgernumber and there you can see all the mutations:

De grootboekmutaties zijn dus de meest uitgespecificeerde versie van hetgeen er geboekt is, eigenlijk
net als een specificatie van je telefoonrekening.
It's like the specification of your phone-bill.

Openstaande debiteuren / crediteuren per 31-12: (Balance of Debtors/Creditors ):
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.
These are the invoice which are open at balancedate. So when an invoice is paid on the 3rd of january, it was unpaid on 31-12-2018:

Het totaal van de posten
in dit overzicht zijn op de balans
terug te vinden bij grootboek:
1300 Debiteuren
1600 Crediteuren
All the mutations of this subadministration
are showed on ledgernumber 1300 and 1600.

Controleren jaarrekening ( Checking the yearstatement ) :
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.
If I ask you to check the yearstatement, i mean; please check if the information is all correct and familiar for you. So for example; is anything
clear for you and do you recognize the things i have booked like something from you:

Kijk bijvoorbeeld of hetgeen er op 4300 ( kantoorbenodigdheden ) staat, je ook inderdaad iets zegt:
For example on ledger 4300 Officesupplies ( do you recognize those costs ):

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!
If you find mutations from which you think they are wrong, don't hesitate contacting me about it.

