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Leeswijzer

In dit benchmarkrapport komt uw financiële situatie komt aan bod, waarbij we inzoomen op uw balans, 
de resultatenrekening en diverse kengetallen. Deze zetten we af tegen die van uw branchegenoten.
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Deze rapportage is alleen bedoeld voor 
de geadresseerde(n). Aan dit rapport 
kunnen geen rechten worden ontleend. 
Zowel JAN Accountants & Adviseurs als 
SRA kunnen niet aansprakelijk worden 
gesteld voor eventuele schade als 
gevolg van een onjuiste of onvolledige 
weergave van de gegevens in dit 
rapport. Dit rapport bevat een verkorte 
weergave van de jaarrekening en kan 
niet als officiële plaatsvervanger van de 
wettelijke jaarstukken worden 
beschouwd. Op de in dit rapport 
opgenomen gegevens is geen 
accountantscontrole toegepast.



Benchmarkrapport

Uw financiële positie versus 

branchegenoten
In onderstaande tabellen worden de verkorte resultatenrekening en verkorte balans 
afgezet tegen het gemiddelde van de referentiegroep.

Resultatenrekening
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 ABC Notarissen Referentiegroep (n=19)

x€1 % x€1 * %

Netto omzet 2.537.198 100% 1.017.391 100%

Wijziging voorraden 22.122 1% 4.376 0%

Kostprijs van de omzet 577.209 23% 64.667 6%

Brutomarge 1.982.111 78% 957.099 94%

Overige bedrijfsopbrengsten 0 0% 10.484 1%

Bedrijfskosten 958.140 38% 647.710 64%

Personeelskosten 634.777 25% 436.251 43%

Huisvestingskosten 133.877 5% 56.381 6%

Exploitatiekosten/machinekosten 0 0% 35 0%

Kantoorkosten - -% - -%

Autokosten 0 0% 3.510 0%

Verkoopkosten 7.607 0% 13.931 1%

Algemene kosten 87.799 3% 44.843 4%

Overige bedrijfskosten 94.080 4% 92.760 9%

Afschrijvingen en 
waardeveranderingen

6.816 0% 19.870 2%

Financiële baten en lasten -11.232 0% -4.527 0%

Resultaat voor belastingen 1.005.923 40% 295.477 29%

Belastingen 0 0% 32.189 3%

Resultaat deelnemingen 0 0% 21.283 2%

Aandeel derden 0 0% 0 0%

Nettoresultaat 1.005.923 40% 284.571 28%

* Referentiegroep geschaald op <geen>
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Balans
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 ABC Notarissen Referentiegroep (n=19)

x€1 % x€1 * %

Activa

Immateriële vaste activa 0 0% 28.215 3%

Materiële vaste activa 20.283 2% 116.139 12%

Vastgoedbeleggingen - -% - -%

Financiële vaste activa 0 0% 182.533 20%

Voorraden 117.608 11% 9.664 1%

Onderhanden projecten 0 0% 37.967 4%

Vorderingen 91.165 8% 122.996 13%

Effecten 0 0% 81.092 9%

Liquide middelen 861.725 79% 350.920 38%

Totaal activa 1.090.781 100% 929.526 100%

 

Passiva

Eigen vermogen 841.428 77% 671.293 72%

Voorzieningen 0 0% 7.039 1%

Langlopende schulden 0 0% 61.739 7%

Kortlopende schulden 249.353 23% 189.455 20%

Totaal passiva 1.090.781 100% 929.526 100%

* Referentiegroep geschaald op <geen>
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Bandbreedtes resultatenrekening en balansposten
In onderstaande grafieken worden uw financiële prestaties afgezet tegen de 
referentiegroep. Hieronder staat middels een legenda toegelicht hoe u de grafieken dient 
te interpreteren.

Netto omzet 
De netto omzet is de totale omzet van alle verkochte goederen en diensten.

Bedrijfskosten
Hierin zijn alle bedrijfskosten, zoals personeelskosten, auto- en transportkosten, huisvestings-
kosten, onderhoudskosten, verkoopkosten en andere bedrijfskosten opgenomen.

Winst voor belastingen
De winst voor belastingen is het commerciële resultaat; omdat we geen rekening houden 
met fiscale correcties, kan dit afwijken van het resultaat volgens de fiscale aangifte.

* Indien de laagste of hoogste waarneming, of de positie van uw onderneming buiten het bereik van de 
referentiegroep valt, wordt dit met een pijl aan het eind van de as weergegeven.

P5 www.sra.nl



Benchmarkrapport

Materiële vaste activa
Alle duurzame productiemiddelen (aanschafwaarde minus afschrijvingen).

Voorraden
Hieronder zijn alle voorraden handelsgoederen, grondstoffen en gereed product 
begrepen, evenals de kosten van onderhanden projecten.

Eigen vermogen
Bevat naast het (aandelen)kapitaal ook de wettelijke, statutaire en overige reserves.

Langlopende schulden
Dit zijn alle leningen en andere financieringen die op de langere termijn moeten worden 
afgelost. De aflossingsverplichting voor het komende jaar is hier niet bij inbegrepen.

Balanstotaal
Dit is het totaal van alle activa, gelijk aan het totaal van alle passiva.
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Bandbreedtes kengetallen
Op basis van de resultatenrekening en de balans is een aantal kengetallen berekend. Van 
de belangrijkste kengetallen zijn de bandbreedtes hieronder weergegeven.

Rentabiliteit
Onder rentabiliteit verstaan we de verhouding tussen winst en het vermogen (eigen 
vermogen, dan wel totaal vermogen) dat deze winst heeft gegenereerd. De rentabiliteit is 
een belangrijke maatstaf voor beslissingscalculaties op de lange termijn.

Brutomarge
De brutomarge is de netto omzet minus de kostprijs van de omzet, gedeeld door de netto 
omzet.

Rentabiliteit eigen vermogen
De rentabiliteit van het eigen vermogen is de winst (voor belastingen) gedeeld door het 
eigen vermogen.

Kredietwaardigheid
De kredietwaardigheid geeft een beeld over de financiële gezondheid van de 
onderneming.

Solvabiliteit
Dit is de verhouding tussen eigen vermogen en het totale vermogen. 
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PD-rating
De PD-rating geeft een oordeel over de algemene kredietwaardigheid van de 
onderneming en wordt uitgedrukt in een uitvalwaarschijnlijkheidspercentage.

Liquiditeit
De liquiditeit geeft aan in welke mate een onderneming op korte termijn haar lopende 
betalings-verplichtingen kan voldoen.

Current ratio
De current ratio meet de financiële toestand en specifiek de liquiditeit van een bedrijf. Het 
geeft de mate aan waarin een bedrijf de verschaffers van het kort vreemd vermogen 
(kortlopende schulden) kan betalen uit de vlottende activa (voorraden, vorderingen en 
liquide middelen).

Defensive interval (weken)
Het defensive interval geeft aan (in weken) hoe lang een bedrijf bij het wegvallen van de 
omzet nog in staat is om de vaste kosten te betalen.
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