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1. Belangrijke aandachtspunten

De vragenlijst betreft de balans en resultatenrekening van uw onderneming voor 
winstverdeling op kwartaalbasis. Als uw onderneming in Nederland gevestigde 
groepsmaatschappijen bezit, wordt u verzocht een geconsolideerde opgave van de 
Nederlandse groep te verstrekken.  
Bij deze kwartaalenquête worden dezelfde principes gehanteerd als bij de jaaropgave voor de 
Statistiek Financiën van Ondernemingen. In het buitenland gevestigde groepsmaatschappijen 
moeten dus buiten de consolidatie blijven. De relaties met deze ondernemingen kunnen op 
diverse plaatsen worden opgenomen onder het hoofd 'groepsmaatschappijen buitenland' 
 
Verslagperiode 
Als uw bedrijf een boekjaar heeft dat niet samenvalt met het kalenderjaar, gelieve dan te 
rapporteren over uw meest recente boekkwartaal. 
 
Valuta eenheid en negatieve getallen 
De bedragen (ook de kosten) als positieve getallen opgeven in duizenden euro's. Indien een 
bedrag positief of negatief kan zijn (bijvoorbeeld Belang van derden en Saldo Reversals/ 
Impairments), bij een negatieve waarde een min-teken (-) voor het getal plaatsen. 
 
Consolidatiecluster 
In de elektronische vragenlijst is de meest recente consolidatiecluster, de top met alle in 
Nederland gevestigde groepsmaatschappijen meegegeven. Deze is gelijk aan de cluster die 
geldt voor de DRA-enquête van DNB. 

1.1 Geconsolideerde kwartaalcijfers
In de vragenlijst vragen wij gegevens over de balans en de winst- en verliesrekening van uw 
onderneming voor winstverdeling op kwartaalbasis. Voor zover relevant gaat het daarbij om 
een integraal geconsolideerde opgave van uw onderneming inclusief alle in Nederland 
gevestigde groepsmaatschappijen, waarin de moeder voor meer dan de helft van het 
stemgerechtigde kapitaal houdt of waarin de moeder op grond van aanvullende regelingen 
beschikt over beslissende zeggenschap ter zake van het bestuur en het financiële beleid. 
Relaties met een eventuele in het buitenland gevestigde moedermaatschappij en/of 
dochtermaatschappij en/of zustermaatschappij dient u als groepsmaatschappij buitenland te 
verantwoorden. De geconsolideerde opgave betreft alle in Nederland gevestigde 
groepsmaatschappijen. 
 
In dit verband zijn twee kanttekeningen van belang. Op de eerste plaats is de rechtsvorm van 
de groepsmaatschappij niet relevant. Het gaat om het territoriumprincipe. Dat betekent, dat 
ook in Nederland gevestigde buitenlandse rechtspersonen en eventueel Nederlandse filialen 
van in het buitenland gevestigde groepsmaatschappijen in de consolidatie moeten worden 
opgenomen. Omgekeerd geldt ook dat groepsmaatschappijen met een Nederlandse 
rechtsvorm, gevestigd in het buitenland, en filialen in het buitenland buiten de consolidatie 
moeten blijven. 
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Op de tweede plaats moet de omschrijving 'gevestigd in Nederland' worden geïnterpreteerd 
naar de geest en niet naar de letter. Een Nederlandse BV bijvoorbeeld, die haar juridische zetel 
in Nederland heeft, maar die haar activiteiten praktisch volledig en blijvend in het buitenland 
uitoefent, moet buiten de consolidatie blijven en als groepsmaatschappij buitenland worden 
opgevoerd. 

1.2 Overname of verzelfstandiging in de loop van het boekkwartaal 
Is uw onderneming in de loop van het kwartaal overgenomen, verzelfstandigd of verkocht, dan 
verzoeken wij u contact op te nemen met medewerkers van de Statistiek Financiën van 
Ondernemingen, telefoon (045) 570 6973 of e-mail: statnfo@cbs.nl. Dit om af te stemmen óf 
en zo ja, welke gegevens u moet invullen. 
Indien uw onderneming in de loop van het kwartaal een groepsmaatschappij gevestigd in 
Nederland verwerft of opricht, dan consolideert u deze nieuwe groepsmaatschappij in de 
eindstand van de balans en vanaf het moment van verwerving of oprichting ook in de verlies- 
en winstrekening. Bij verkoop of liquidatie van in Nederland gevestigde groepsmaatschappijen 
consolideert u die groepsmaatschappijen alleen in de beginstand van de balans en tot het 
moment van verkoop of liquidatie in de verlies- en winstrekening. 

1.3 Buitenland/binnenland 
De term 'buitenland' en als tegenhanger de term 'binnenland' dienen in het kader van de 
begrippen consolidatie, groepsmaatschappijen en deelnemingen te worden geïnterpreteerd 
vanuit het territoriumprincipe. Dit principe is onder 'Geconsolideerde kwartaalcijfers' 
uitgebreid toegelicht. 

1.4 Uitzendkrachten 
Kosten van bij uw onderneming ingeschakelde uitzendkrachten moet u niet opnemen onder de 
post ‘lonen, salarissen, sociale lasten, pensioenlasten en overige personeelskosten (excl. 
uitzendkrachten)’, maar onder de kosten van grond- en hulpstoffen en overige bedrijfskosten. 
Voor zover uw onderneming zelf een uitzendbureau is, of voor zover in de consolidatie een of 
meerdere uitzendbureaus zijn opgenomen verzoeken wij u de kosten van de uitzendkrachten 
wel op te nemen onder 'lonen, salarissen, sociale lasten, pensioenlasten en overige 
personeelskosten (excl. uitzendkrachten ). 

1.5 Afboeken c.q. kwijtschelden van lening 
Het afboeken c.q. kwijtschelden van een lening dient te worden verwerkt in de 
resultatenrekening bij de post ‘overige financiële baten en lasten’. 

1.6 Boekwinsten en –verliezen 
Boekwinsten/-verliezen bij verkoop of afstoot van (im)materiële vaste activa worden tot de 
netto omzet en de overige bedrijfsopbrengsten gerekend. Boekwinsten/-verliezen bij verkoop 
of afstoot van kapitaaldeelnames dienen te worden opgenomen bij resultaat deelnemingen. 

1.7 Financiële instellingen 
Onder financiële instellingen worden verstaan: 
• geldscheppende financiële instellingen (zoals algemene banken, coöperatief 

georganiseerde banken en algemene spaarbanken); 
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• overige financiële instellingen (zoals hypotheekbanken, bouwkassen, consumptieve 
kredietinstellingen, afbetalings- en huurkoopfinancieringsinstellingen, wisselmakelaars, 
beleggingsinstellingen en banken voor de lagere overheid); 

• verzekeringsmaatschappijen; 
• pensioenfondsen.  

1.8 Subsidies 
Loonsubsidies niet in mindering brengen op de loonkosten doch opnemen bij de post ‘baten uit 
hoofde van investeringspremies, subsidies en dergelijke’. De overige kostprijsverlagende 
subsidies worden in mindering gebracht op de kosten van grond- en hulpstoffen en overige 
bedrijfskosten. 
 
Vervoersbedrijven welke subsidie krijgen op het vervoersbewijs dienen deze bijdrage op te 
nemen bij de omzet. 

1.9 Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving 
Voor zover een post niet is toegelicht, wordt verwezen naar de Richtlijnen voor de 
jaarverslaggeving. 

1.10 Mutaties balansposten gedurende het kwartaal  
als gevolg van ‘fair value’ waardering 
• Immateriële vaste activa 

Mutatie gedurende het kwartaal als gevolg van ‘fair value’ waardering opnemen bij de post 
‘overige mutaties’. In de resultatenrekening komt de mutatie tot uitdrukking bij saldo 
reversals/impairments.  
Reeds bestaande negatieve goodwill dient ten gunste van de reserve in de 
openingsbalans te worden verwerkt. 

• Materiële vaste activa 
Mutatie gedurende het kwartaal als gevolg van ‘fair value’ waardering opnemen bij de post 
‘overige mutaties’. In de resultatenrekening komt de mutatie tot uitdrukking bij saldo 
reversals/impairments. 

• Groepsmaatschappijen en overige deelnemingen binnenland 
Mutatie gedurende het kwartaal als gevolg van ‘fair value’ waardering opnemen bij de post 
‘overige mutaties’. In de resultatenrekening komt de mutatie tot uitdrukking bij resultaat 
uit deelnemingen. 

• Groepsmaatschappijen en overige deelnemingen buitenland 
Mutatie gedurende het kwartaal als gevolg van ‘fair value’ waardering opnemen bij de post 
‘overige mutaties’. In de resultatenrekening komt de mutatie tot uitdrukking bij resultaat 
uit deelnemingen. 

1.11 Preferente aandelen 
Preferente aandelen dienen als vreemd vermogen te worden gepresenteerd. Uitgekeerd 
dividend preferente aandelen moet worden opgenomen bij de post ‘rentelasten’. 
Als de aandeelhoudersvergadering uitbetaling van dividend of aflossing oneindig kan 
tegenhouden dan wordt dit gezien als ‘gestort en opgevraagd kapitaal’. Uitgekeerd dividend 
preferente aandelen moet worden opgenomen als ‘mutatie niet verdeelde winsten en overige 
reserves’. 
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1.12 Vrijval herwaarderingsreserve 
De vrijval van ‘gerealiseerde herwaarderingsreserve’ dient niet via de resultatenrekening te 
worden verwerkt maar rechtstreeks ten gunste van de niet verdeelde winsten en overige 
reserves. 
 

1.13 Pensioenen 
‘Fair value’ mutaties met betrekking tot pensioenen dienen rechtstreeks ten gunste/laste van 
de niet verdeelde winsten en overige reserves te worden verwerkt. 
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2. Balans, activa

2.1 (Im)Materiële vaste activa 
Als in de loop van het kwartaal groepsmaatschappijen uit de consolidatie verdwijnen of in de 
consolidatie worden opgenomen dan dient u de hiermee gepaard gaande mutatie op te nemen 
bij de post ‘overige mutaties’. (Zie ook ‘Belangrijke aandachtspunten’). 

Aankopen (Im)Materiële vaste activa 
Hier neemt u de bruto investering op. Eventuele in mindering gebrachte investeringspremies 
worden opgenomen bij de post ‘overige mutaties’. 

Boekwaarde verkopen (Im)Materiële vaste activa 
Behalve de verkopen moet hier ook de buitengebruikstelling en/of sloop van de (im)materiële 
vast activa worden opgenomen. 

Afschrijvingen (Im)Materiële vaste activa 
De afschrijvingen in de winst- en verliesrekening zijn gelijk aan de som van de afschrijvingen 
zoals opgegeven bij de balansmutaties van de immateriële en de materiële vaste activa.  

Overige mutaties (Im)Materiële vaste activa 
Hieronder vallen alle overige mutaties (im)materiële vaste activa, zoals mutaties als gevolg van 
(de)consolidaties, afboeking investeringspremies, herwaardering en overige waardecorrecties. 

Opbrengstwaarde verkopen (Im)Materiële vaste activa 
Bij deze posten gaat het om de feitelijke (bruto) verkoopwaarde. Dus niet om de winst of het 
verlies ten opzichte van de boekwaarde. 
Boekresultaten op desinvesteringen van (im)materiële vaste activa dienen als overige 
bedrijfsopbrengsten (post ‘(netto) omzet en overige bedrijfsopbrengsten’) verwerkt te worden. 

2.2 Groepsmaatschappijen en overige deelnemingen

Groepsmaatschappijen binnenland en overige deelnemingen binnenland 
Hier neemt u de waarde van niet-meegeconsolideerde groepsmaatschappijen binnenland op. 
Van niet-meegeconsolideerde groepsmaatschappijen binnenland kan alleen sprake zijn, als de 
onderneming groepsmaatschappij(en) bezit die gekwalificeerd zijn als financiële instellingen, 
danwel verzekeringsmaatschappijen die in principe werkzaam zijn voor een breed publiek. 

Ook vallen hier Bijzondere Financiële Instellingen onder. Veelal zijn hierover afspraken met het 
CBS gemaakt. 

Voor het overige worden op deze post de binnenlandse (minderheids-) deelnemingen 
opgenomen. Voorzieningen die bij de in Nederland gevestigde moedermaatschappij zijn 
gevormd, worden op de waarde van kapitaaldeelname in mindering gebracht. 
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Groepsmaatschappijen buitenland en overige deelnemingen buitenland 
Bij deze post wordt de waarde van de kapitaaldeelname van alle in het buitenland gevestigde 
groepsmaatschappijen vermeld. Deze blijven immers volledig buiten de geconsolideerde 
opgave. Daarnaast worden hier de overige buitenlandse (minderheids-) deelnemingen 
opgenomen. Voorzieningen die bij de in Nederland gevestigde moedermaatschappij zijn 
gevormd, worden op de waarde van kapitaaldeelname in mindering gebracht. 

Mutaties groepsmaatschappijen en overige deelnemingen 
Als in de loop van het kwartaal het aandelenbezit in een binnenlandse rechtspersoon wordt 
uitgebreid, kán het zijn dat een deelneming verandert in een binnenlandse 
groepsmaatschappij. De ‘overboeking’ van de oorspronkelijke waarde van het aandelenbezit 
dient u voor de binnenlandse groepsmaatschappijen op te nemen bij de post ‘overige 
mutaties’. 

Bij gedeeltelijke verkoop van aandelenbezit kán een groepsmaatschappij van karakter 
veranderen in een deelneming. Ook deze (in feite omgekeerde) mutatie neemt u op bij de post 
‘overige mutaties’. 

Netto Resultaat en Dividenden groepsmaatschappijen en overige deelnemingen 
Als de groepsmaatschappijen en/of deelnemingen volgens netto vermogenswaarde 
gewaardeerd worden dan dient het aandeel in het nettoresultaat (na belastingen en aandeel 
van derden) bij de post ‘netto resultaat’ vermeld te worden. Bij de post ‘dividenden’ wordt aan 
het eigen vermogen van de deelneming onttrokken dividend vermeld. Worden de 
deelnemingen op basis van verkrijgingsprijs c.q. historische kostprijs gewaardeerd dan wordt 
normaliter de post ‘netto resultaat’ niet gevuld. Echter voor speciale CBS-doeleinden 
verzoeken wij u om het resultaat toch te vermelden onder de post ‘netto resultaat’. Hetzelfde 
geldt voor het ontvangen dividend in het gevraagde kwartaal, te vermelden onder de post 
‘dividenden’. Om de boekwaarde in de eindbalans weer te laten aansluiten dient de 
correctieboeking bij de post ‘overige mutaties’ te worden vermeld. 

Opbrengstwaarde verkopen groepsmaatschappijen en overige deelnemingen 
Hier vragen wij naar de verkoopwaarde van de verkochte deelnemingen. In de regel is dit de 
boekwaarde vermeerderd c.q. verminderd met een eventueel verkoopresultaat. 

2.3 Langlopende vorderingen en overige beleggingen
Het kortlopende gedeelte van de langlopende vorderingen en beleggingen neemt u op onder 
de vorderingen op korte termijn. Het betreft de posten ‘kortlopende vorderingen op 
groepsmaatschappijen en overige deelnemingen’ en ‘overige kortlopende vorderingen’. 

Derivaten 
Bij ‘derivaten’ wordt gevraagd naar alle derivatencontracten die uw onderneming rechtstreeks, 
dat wil zeggen zonder tussenkomst van een ingezetene financiële intermediair, met 
tegenpartijen heeft afgesloten. De te rapporteren informatie heeft zowel betrekking op 
beursverhandelde contracten als op termijncontracten. 

Voor de waardering van derivaten dient de marktwaarde of reële waarde gebruikt te worden. 
Voor beursverhandelde derivaten komt deze overeen met de op de beurs overeengekomen 
handelswaarde. Indien een handelswaarde ontbreekt, mag ook gebruik gemaakt worden van 
een bied- of laatprijs. Voor termijncontracten mag een benadering van de marktwaarde 
gebruikt worden volgens een algemeen geaccepteerd waarderingsmodel. 
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2.4 Voorraden en kortlopende vorderingen

Voorraden (exclusief vooruitbetalingen op voorraden) 
In afwijking van de IFRS voorschriften dienen werken in uitvoering voor derden te worden 
verantwoord bij de post ‘voorraden (exclusief vooruitbetalingen op voorraden)’. Het 
onderhanden werk dient gesaldeerd met de ontvangen termijnen te worden opgenomen. Voor 
zover de ontvangen/gedeclareerde termijnen hoger zijn dan het geactiveerde onderhanden 
werk moet het saldo als ontvangen vooruitbetalingen bij de post ‘handelscrediteuren, 
belastingen en premies’ worden opgenomen. Vooruitbetalingen op voorraden dienen bij de 
post ‘handelsdebiteuren, belastingen en premies’ opgegeven te worden. 

Kortlopende vorderingen op groepsmaatschappijen en overige deelnemingen 
Hier vermeldt u de vorderingen op korte termijn op groepsmaatschappijen en deelnemingen. 
Voorbeelden hiervan zijn handelsvorderingen, commercial papers, tegoeden in rekening-
courant en de aflossingsbestanddelen van de vorderingen op lange termijn. 

Handelsdebiteuren, belastingen, premies 
Onder deze post vallen de handelsdebiteuren, voor zover geen groepsmaatschappij of 
deelneming, de vooruitbetalingen op voorraden en de vorderingen uit hoofde van belastingen, 
sociale verzekeringen, pensioenpremies en subsidies. 

Overige kortlopende vorderingen 
Bij deze post moet u ook commercial papers opnemen, voor zover de tegenpartij niet een 
groepsmaatschappij of een deelneming is. 

2.5 Effecten en overige waardepapieren
Het betreft beleggingen, die op korte termijn in liquide middelen zijn om te zetten (aandelen, 
obligaties en overige waardepapieren), uitgezonderd de termijndeposito's (zie toelichting bij 
Liquide middelen ). Tot de beleggingen op korte termijn worden ook kasgeldleningen 
gerekend. 

2.6 Liquide middelen

Termijndeposito's 
Hieronder vallen alle termijndeposito's, ongeacht de resterende looptijd. 

Overige liquide middelen 
Betreft kasmiddelen, rekening-courant en overige kortlopende vorderingen op financiële 
instellingen. Rekening-courantverhoudingen met één en dezelfde bank dient u met elkaar te 
salderen. Tegoeden in rekening-courant bij een bank mogen niet gesaldeerd worden met 
schulden aan een andere bank (post ‘rekening courant schulden en overige kortlopende 
schulden aan financiële instellingen’). Tot de overige kortlopende vorderingen op financiële 
instellingen worden ook daggeldleningen gerekend. 
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3. Balans, passiva

3.1 Eigen vermogen

Niet verdeelde winsten en overige reserves 
Het netto resultaat in de winst- en verliesrekening moet gelijk zijn aan het netto resultaat zoals 
opgegeven bij de balansmutaties van de post ‘niet verdeelde winsten en overige reserves’. 

Coöperaties dienen uitkeringen aan hun leden op te nemen onder ‘overig dividend en overige 
uitkeringen’. 

3.2 Belang van derden
In Nederland gevestigde groepsmaatschappijen worden in principe integraal geconsolideerd. 
Als uw belang kleiner is dan 100%, wordt de waarde van het belang van derden op de post 
‘belang van derden’ geboekt. 

3.3 Egalisatierekening (investeringspremies, subsidies en dergelijke)
Het betreft de waarde van aan toekomstige boekjaren toe te rekenen bedragen aan 
investeringspremies, subsidies en dergelijke. 

3.4 Voorzieningen
Voor zowel de kort- als de langlopende voorzieningen wordt u verzocht deze op te nemen bij 
de post ‘voorzieningen’. In afwijking van de IFRS regels dient onder deze post eveneens de 
belastinglatentie en de personeelsbeloningen te worden opgenomen. 

3.5 Schulden op lange termijn
Onderscheiden naar hun aard, neemt u bij deze posten het bedrag van de schulden op met een 
resterende looptijd langer dan een jaar. Alle aflossingen, die binnen 1 jaar verschuldigd zijn, 
vermeldt u bij ‘aflossingsverplichtingen obligaties’ en ‘overige aflossingsverplichtingen’. 
Achtergestelde converteerbare obligatieleningen vallen naar hun aard onder de post ‘overige 
langlopende schulden (inclusief achtergestelde leningen)’. 

Derivaten 
Bij ‘derivaten’ wordt gevraagd naar alle derivatencontracten die uw onderneming rechtstreeks, 
dat wil zeggen zonder tussenkomst van een ingezetene financiële intermediair, met 
tegenpartijen heeft afgesloten. De te rapporteren informatie heeft zowel betrekking op 
beursverhandelde contracten als op termijncontracten. 

Voor de waardering van derivaten dient de marktwaarde of reële waarde gebruikt te worden. 
Voor beursverhandelde derivaten komt deze overeen met de op de beurs overeengekomen 
handelswaarde. Indien een handelswaarde ontbreekt, mag ook gebruik gemaakt worden van 
een bied- of laatprijs. Voor termijncontracten mag een benadering van de marktwaarde 
gebruikt worden volgens een algemeen geaccepteerd waarderingsmodel. 

 

3.6 Schulden op korte termijn
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Aflossingsverplichtingen obligaties 
Aflossingsverplichtingen op achtergestelde converteerbare obligatieleningen vallen naar hun 
aard onder de post ‘overige aflossingsverplichtingen’. 

Kortlopende schulden groepsmaatschappijen en overige deelnemingen 
Hier vermeldt u de schulden op korte termijn aan groepsmaatschappijen en overige 
deelnemingen, zoals handelsschulden, commercial papers en schulden in rekening-courant. 

Rekening-courant schulden en overige kortlopende schulden aan financiële instellingen 
Rekening-courantverhoudingen met één en dezelfde bank, dient u met elkaar te salderen. 
Schulden in rekening-courant bij de ene bank mogen niet gesaldeerd worden met tegoeden bij 
een andere bank (post ‘overige liquide middelen’). Bij financiële instellingen opgenomen 
kasgeldleningen en daggeldleningen worden eveneens bij de post ‘rekening courant schulden 
en overige kortlopende schulden aan financiële instellingen’ vermeld. 

Handelscrediteuren, belastingen, premies 
Hier neemt u de handelscrediteuren op, voor zover geen groepsmaatschappij of deelnemingen 
(post ‘kortlopende schulden groepsmaatschappijen en overige deelnemingen’). Zijn de 
ontvangen/gedeclareerde termijnen uit hoofde van onderhanden werk hoger dan het 
geactiveerde onderhanden werk, moet het saldo als ontvangen vooruitbetalingen onder de 
post ‘handelscrediteuren, belastingen, premies’ worden geboekt. Ook overige ontvangen 
vooruitbetalingen dienen hier opgenomen te worden. Tot deze post horen verder ook schulden 
uit hoofde van belastingen, sociale verzekeringen, pensioenpremies en subsidies. 

Overige kortlopende schulden 
Bij deze post moet u ook commercial papers opnemen, voor zover de tegenpartij niet een 
groepsmaatschappij of een deelneming is. 
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4. Winst- en verliesrekening

4.1 (Netto) omzet en overige bedrijfsopbrengsten
Tot de (netto) omzet wordt gerekend: 
a. de aan derden in rekening gebrachte bedragen voor geleverde goederen en verleende 

diensten, onder aftrek van rabatten en kortingen; als derden worden ook beschouwd de 
buitenlandse moedermaatschappij, andere in het buitenland gevestigde 
groepsmaatschappijen, zusterondernemingen en deelnemingen waarin geen 
overwegende zeggenschap kan worden uitgeoefend; 

b. de toe- of afname van de voorraad gereed product en onderhanden werk op de eindbalans 
ten opzichte van de beginbalans; 

c. kostprijsverhogende belastingen, zoals accijnzen. 

Overige bedrijfsopbrengsten zijn opbrengsten, die voortvloeien uit niet-reguliere 
bedrijfsuitoefening, zoals: 
• de in eigen beheer vervaardigde nieuwe (im)materiële vaste activa bestemd voor de eigen 

bedrijfsuitoefening; ook in eigen beheer uitgevoerde werkzaamheden aan bestaande 
(im)materiële vaste activa, die de levensduur aanzienlijk verlengen, behoren tot de overige 
bedrijfsopbrengsten; 

• incidentele opbrengsten van verhuur van gebouwen, terreinen, machines en installaties; 
• ontvangsten voor ter beschikking gestelde arbeidskrachten; 
• opbrengsten uit verhuur van woningen aan personeel; 
• opbrengsten uit licenties, royalty’s en dergelijke; 
• geactiveerde rente over in aanbouw zijnde materiële vaste activa; 
• winst of verlies bij de afstoot van (im)materiële vaste activa. 

4.2 Kosten

Lonen, salarissen, sociale lasten, pensioenlasten en overige personeelskosten (excl. 
uitzendkrachten) 
Hieronder vallen alle beloningen van alle personeel dat voorkomt in de loon- en 
salarisadministratie, ongeacht het aantal gewerkte uren. Deze beloningen omvatten alle 
werkelijke betalingen en voordelen die aan de werknemers toekomen als vergoeding voor de 
geleverde arbeid (met inbegrip van de werkgeversbijdragen aan sociale voorzieningen en 
pensioenen). 

Loonsubsidies niet in mindering brengen op de loonkosten doch opnemen bij de post ‘baten uit 
hoofde van investeringspremies, subsidies en dergelijke’. Ontvangen ziekengelden wél in 
mindering brengen op de loonkosten. Loonkosten is inclusief reiskostenvergoeding  
woon-/werkverkeer. De pensioenlasten omvatten ook de dotaties aan een voorziening voor 
vervroegde uittreding (VUT-regeling). 

Tot de overige personeelskosten worden onder andere gerekend: suppletie op uitkeringen 
krachtens sociale verzekeringswetten, werkgeversbijdragen aan een niet verplichte 
ziektekostenverzekering, studiekostenvergoedingen, cursuskosten en dergelijke. Kosten voor 
ingeleend personeel en uitzendkrachten dienen bij de post ‘kosten van grond- en hulpstoffen, 
inkopen en overige bedrijfskosten’ opgenomen te worden. Zie ook de toelichting betreffende 
uitzendkrachten onder ‘Belangrijke aandachtspunten’.  
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Afschrijvingen (im)materiële vaste activa 
De afschrijvingen in de winst- en verliesrekening zijn gelijk aan de som van de afschrijvingen 
zoals opgegeven bij de balansmutaties van de immateriële en de materiële vaste activa. 
Boekresultaten op desinvesteringen van (im)materiële vaste activa dienen als overige 
bedrijfsopbrengsten (post ‘(netto) omzet en overige bedrijfsopbrengsten’) verwerkt te worden. 

Kosten van grond- en hulpstoffen en overige bedrijfskosten 
Betreft het grond- en hulpstoffenverbruik en de inkoopwaarde van de handelsgoederen 
begrepen in de netto omzet. Tot de overige bedrijfskosten behoren alle kosten, voor zover zij 
niet betrekking hebben op lonen, afschrijvingen, saldo reversals/ impairments, rentelasten of 
overige financiële lasten. 

Tot de overige bedrijfskosten behoren ook: 
• de af te dragen kostprijsverhogende belastingen (zoals accijnzen), die in het bedrag van de 

netto omzet begrepen zijn; 
• de kosten van ingeleend personeel en uitzendkrachten; 
• toevoegingen aan de voorzieningen (exclusief latente belastingen en pensioenen); 

4.3 Saldo Reversals/Impairments
Bijzondere waardevermeerdering/vermindering van (im)materiële vaste activa. 

4.4 Baten uit hoofde van investeringspremies, subsidies en dergelijke
De ten gunste van het resultaat gebrachte baten uit hoofde van investeringspremies en 
dergelijke worden hier afzonderlijk opgenomen. Het opnemen van deze baten bij de 
vennootschapsbelasting is niet toegestaan. Loonsubsidies en bijdragen van derden dienen 
eveneens bij deze post verwerkt te worden. 

4.5 Financiële baten en lasten

Resultaat uit deelnemingen 
Hier neemt u het nettoresultaat op van groepsmaatschappijen en de overige deelnemingen. 
Het nettoresultaat is het resultaat na aftrek van belastingen en een eventueel aandeel van 
derden. Raadpleeg in dit verband ook de ‘Belangrijke aandachtspunten’ in deze toelichting, 
met name de passage over de geconsolideerde jaarrekening. Resultaten behaald met de 
verkoop of afstoot van kapitaaldeelnames dienen ook bij resultaat deelnemingen opgenomen 
te worden. 
Is de waardering van de deelnemingen op de balans tegen verkrijgings- of verwervingsprijs, 
dan vermeldt u bij deze post het (nog te) ontvangen dividend. 

Rentebaten 
Saldering met rentelasten is alleen toegestaan bij rentecompensatie bij één en dezelfde bank. 

Rentelasten 
Saldering met rentebaten is alleen toegestaan bij rentecompensatie bij één en dezelfde bank. 
Geactiveerde rente over in aanbouw zijnde materiële vaste activa brengt u niet in mindering op 
de rentelasten, doch vermeldt u bij '(Netto) omzet en overige bedrijfsopbrengsten'. 

Overige financiële baten en lasten 
Hier verwerkt u onder andere de koersverschillen uit hoofde van transacties, vorderingen en 
schulden, luidende in buitenlandse valuta. 



14 

4.6 Incidentele baten en lasten
In de regel worden hier alleen opgenomen: resultaten die voortvloeien uit nationalisaties en 
onteigeningen, kapitaalvernietiging c.q. natuurrampen. 

4.7 Vennootschapsbelasting
Hier vermeldt u de Nederlandse vennootschapsbelasting (inclusief de belasting over het 
buitengewoon resultaat), die ten gunste of ten laste van dit kwartaal komt. 
Investeringspremies mogen niet gesaldeerd worden met de vennootschapsbelasting. Deze 
worden afzonderlijk opgenomen bij de post ‘baten uit hoofde van investeringspremies, 
subsidies e.d.’. 

4.8 Aandeel van derden
Betreft het aandeel van derden in het resultaat na belastingen van in Nederland gevestigde 
groepsmaatschappijen, waarin uw deelname kleiner dan 100% is. 

4.9 Netto resultaat
Het netto resultaat in de winst- en verliesrekening moet gelijk zijn aan het netto resultaat zoals 
opgegeven bij de balansmutaties van de post ‘niet verdeelde winsten en overige reserves’ bij 
het eigen vermogen. 


