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Benchmarkrapportage
Restaurants

RestauRanto Referentiegroep
Branche 56101 Restaurants Branche 56101 Restaurants

Rechtsvorm Aantal in groep 139

Plaats Huis ter Heide Boekjaar 2015

Boekjaar 2015 Rechtspersoonlijkheid Zonder rechtspersoonlijkheid

Omzet � 465.700 Omvang Alle

Regio Heel Nederland

Grondslag Alle

Status Alle
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Uw financiële prestatie versus branchegenoten

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

RestauRanto Referentiegroep (n=139)*

x � 1 % x � 1 %

Netto omzet 465.700 100 % 465.700 100 %

Mutatie onderhanden projecten 0 .. 0 0 %

Voorraadmutaties 13 0 % -1 0 %

Inkoopwaarde 139.685 30 % 140.711 30 %

Brutomarge 326.028 70 % 324.988 70 %

Overige bedrijfsopbrengsten 4.642 1 % 4.677 1 %

Bedrijfskosten 259.647 56 % 227.751 49 %

Personeelskosten 158.902 34 % 132.200 28 %

Exploitatiekosten 8.985 2 % 6.596 1 %

Inventariskosten 7.140 2 % 5.389 1 %

Huisvestingskosten 57.780 12 % 49.040 11 %

Autokosten 2.799 1 % 792 0 %

Verkoopkosten 12.714 3 % 11.442 2 %

Algemene kosten 20.618 4 % 17.898 4 %

Overige bedrijfskosten -9.291 -2 % 4.394 1 %

Afschrijvingen 11.719 3 % 20.028 4 %

Bedrijfsresultaat 59.304 13 % 81.885 18 %

Financiële baten en lasten -6.581 -1 % -7.976 -2 %

Gewoon resultaat vóór belasting 52.723 11 % 73.909 16 %

* Posten in deze (rechter)kolom zijn geschaald op basis van de netto omzet van de testonderneming (linker kolom).

 

RestauRanto Referentiegroep (n=139)**

x � 1 % x � 1 %

Activa

Immateriële vaste activa 1.520 1 % 1.557 2 %

Materiële vaste activa 48.341 48 % 73.387 72 %

Financiële vaste activa 5.451 5 % 1.898 2 %

Voorraden 4.331 4 % 3.380 3 %

Vorderingen 23.425 23 % 5.184 5 %

Liquide middelen 18.453 18 % 16.116 16 %

Totaal activa 101.521 100 % 101.521 100 %

Passiva

Eigen vermogen 14.360 14 % 25.754 25 %

Voorzieningen 2.908 3 % 1.630 2 %

Langlopende schulden 41.690 41 % 53.254 52 %

Kortlopende schulden 42.563 42 % 20.883 21 %

Vermogensbehoefte 0 .. 0 ..

Totaal passiva 101.521 100 % 101.521 100 %

** Posten in deze (rechter)kolom zijn geschaald op het totaal vermogen van de testonderneming (linker kolom).
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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.
 

Laagste waarneming
binnen de referentiegroep*

Hoogste waarneming
binnen de referentiegroep*

Gemiddelde van
de referentiegroep

Gemiddelde 50% van alle waarnemingen
binnen de referentiegroep

Positie van uw
onderneming*

 
* 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.

 
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, 
huisvestingskosten, 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.
 
Materiële vaste activa
Bestaat uit grond, gebouwen, machines, 
vervoermiddelen en inventaris.
 
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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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 omzet minus de kostprijs van 
de omzet, gedeeld door de 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 
vreemd vermogen (langlopende en kortlopende 
schulden).
 
Rating
De 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 haar lopende betalingsverplichtingen 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 ontbreken van activiteiten 
niet in liquiditeitsproblemen komt.


