
Bijlage 6 De toelichting bij de balans en de winst-en-verliesrekening 

volgens titel 9, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek 
De posten in de balans en de winst- en verliesrekening uit de Bijlagen 1 en 2 dienen in de 

jaarrekening te worden toegelicht. De toelichting moet bijvoorbeeld inzicht geven in de gehanteerde 

waarderingsgrondslagen, de methode van winstbepaling, het afschrijvings-systeem, de wijze van 

omrekening van valuta’s en de redenen en effecten van stelselwijzigingen. Titel 9, Boek 2 van het BW 

stelt daarnaast aanvullende eisen aan de toelichting bij bepaalde balansposten en posten uit de 

winst-en-verliesrekening. Deze Bijlage geeft een overzicht van deze voorschriften, die zijn 

onderscheiden naar bedrijfsgrootte. Daarin ontbreekt de groepsmaatschappij met vrijstelling, omdat 

deze niet wettelijk verplicht is een toelichting in de jaarrekening op te nemen. 

 

De volgende gegevens moeten, voor zover van toepassing, in de toelichting bij de genoemde posten 

of onderwerpen worden vermeld: 

  Kleine 

rechtspersoon 

Middelgrote 

rechtspersoon 

Grote 

rechtspersoon 

 

Immateriële vaste activa, mutatie-overzicht per subpost (a) 

 boekwaarde begin van 

het boekjaar 

 • • 

+ bedrag verworven activa 

of geactiveerde kosten 

 • • 

– boekwaarde afgestoten 

activa 

 • • 

– afschrijvingen en 

waardeverminderingen 

 • • 

 boekwaarde eind van het 

boekjaar 

 • • 

 

Materiële vaste activa, mutatie-overzicht per subpost (a) 

 boekwaarde begin van 

het boekjaar 

 • • 

+ bedrag aan investeringen  • • 



  Kleine 

rechtspersoon 

Middelgrote 

rechtspersoon 

Grote 

rechtspersoon 

– boekwaarde 

desinvesteringen 

 • • 

+/– herwaarderingen  • • 

– afschrijvingen en 

waardeverminderingen 

 • • 

 boekwaarde eind van het 

boekjaar 

  • 

 

Financiële vaste activa, mutatie-overzicht per subpost (a) 

 boekwaarde begin van 

het boekjaar 

 • • 

+ bedrag verworven 

deelnemingen of 

toename vorderingen op 

ondernemingen waarin 

wordt deelgenomen 

 • • 

– boekwaarde afgestoten 

deelnemingen of afname 

vorderingen op 

ondernemingen waarin 

wordt deelgenomen 

 • • 

+/– herwaarderingen  • • 

– afschrijvingen en 

waardeverminderingen 

 • • 

 boekwaarde eind van het 

boekjaar 

 • • 

 

Deelnemingen (20-100%) 

naam • • • 

vestigingsplaats • • • 

deelnemingspercentage • • • 



  Kleine 

rechtspersoon 

Middelgrote 

rechtspersoon 

Grote 

rechtspersoon 

eigen vermogen (b) • • • 

resultaat over het boekjaar (b) • • • 

 

CV’s en VOF’s waarin de rechtspersoon als vennoot jegens de schuldeisers volledig aansprakelijk is 

voor de schulden 

naam • • • 

vestigingsplaats • • • 

deelnemingspercentage • • • 

 

Vorderingen 

het bedrag aan kortlopende en 

langlopende vorderingen 

• • • 

het bedrag aan vorderingen als gevolg 

van leningen of voorschotten op naam 

verstrekt aan aandeelhouders of leden 

 • • 

 

Effecten 

het bedrag aan effecten die niet vrij 

ter beschikking staan 

 • • 

de totale waarde van de effecten die op de beurs 

genoteerd staan 

• • 

 

Eigen vermogen, mutatie-overzicht per subpost (a) 

 bedrag begin van het 

boekjaar 

A • • 

+ toevoegingen, gesplitst 

naar aard 

A • • 

– onttrekkingen, gesplitst 

naar aard 

A • • 



  Kleine 

rechtspersoon 

Middelgrote 

rechtspersoon 

Grote 

rechtspersoon 

 bedrag eind van het 

boekjaar 

A • • 

 

Aandelenkapitaal 

de soorten aandelen B • • 

het bedrag aan kortlopende en 

langlopende voorzieningen 

C • • 

 

Voorzieningen 

de aard van de voorzieningen  • • 

het bedrag aan kortlopende en 

langlopende voorzieningen 

 • • 

 

Schulden 

het bedrag aan schulden met een 

looptijd langer dan vijf jaar voor de 

afzonderlijke schuldposten 

• • • 

het bedrag aan aflossing voor het 

komend boekjaar 

 • • 

het rentepercentage van de 

langlopende leningen 

 • • 

de conversievoorwaarden van 

converteerbare leningen 

• •  

het bedrag aan achtergestelde 

leningen en de aard van de 

achterstelling 

 • • 

de gestelde zekerheden voor de 

afzonderlijke schuldposten, waarbij 

wordt vermeld in welke vorm deze zijn 

afgegeven; positieve en negatieve 

hypotheekverklaringen worden 

• • • 



  Kleine 

rechtspersoon 

Middelgrote 

rechtspersoon 

Grote 

rechtspersoon 

vermeld indien het wettelijk 

omschreven inzicht dit vereist  

 

Overige verplichtingen 

de aard en de omvang van 

garantstellingen waarvoor in de 

balans geen voorzieningen zijn 

getroffen; garantstellingen voor 

groepsmaatschappijen worden 

afzonderlijk vermeld 

• • • 

de belangrijke financiële 

verplichtingen die niet uit de balans 

blijken; belangrijke financiële 

verplichtingen aan 

groepsmaatschappijen worden 

afzonderlijk vermeld 

• • • 

 

Netto-omzet 

een verhoudingscijfer waaruit blijkt in 

welke mate de netto-omzet ten 

opzichte van het voorgaande boekjaar 

is gestegen of gedaald 

• •  

een splitsing van de netto-omzet naar 

de verschillende werkzaamheden van 

de onderneming (divisies, 

productgroepen) 

  • 

een splitsing van de netto-omzet naar 

de verschillende gebieden waar de 

omzet is behaald 

  • 

 

Gemiddeld aantal werknemers 

het gemiddeld aantal werknemers, 

inclusief die van eventuele 

groepsmaatschappijen, waarbij een 

• • • 



  Kleine 

rechtspersoon 

Middelgrote 

rechtspersoon 

Grote 

rechtspersoon 

indeling wordt gemaakt die 

samenhangt met de 

bedrijfsorganisatie 

 

Bezoldiging e.d. van (voormalige) bestuurders respectievelijk (voormalige) commissarissen in 

totaalbedragen (c) 

de bezoldiging, pensioenen en 

soortgelijke uitkeringen 

 D D 

de verstrekte leningen en 

voorschotten, het gehanteerde 

rentepercentage, het bedrag aan 

aflossing in het boekjaar en de overige 

bijzondere bepalingen 

• • • 

de afgegeven garantieverplichtingen 

voor bestuurders en commissarissen 

• • • 

 

Financiële baten en lasten 

de financiële baten en lasten van 

groepsmaatschappijen worden 

afzonderlijk in de winst- en 

verliesrekening vermeld 

• • • 

 

Buitengewone baten en lasten 

de aard en omvang van buitengewone 

baten en lasten 

• • • 

(a) Dit mutatie-overzicht dient, voor zover van toepassing, voor elke subpost van de genoemde hoofdposten 
(immateriële, materiële, financiële vaste activa en eigen vermogen) uit Bijlage 1 te worden vermeld. 

(b) Vermelding van eigen vermogen en resultaat is niet verplicht indien: 

 – de onderneming waarin wordt deelgenomen is geconsolideerd; 

 – de deelneming op nettovermogenswaarde is gewaardeerd; 

 – de onderneming waarin wordt deelgenomen niet is geconsolideerd wegens te verwaarlozen betekenis of op grond van 
toepassing van artikel 408, Boek 2 van het BW; 

 – de deelneming een 20-50% belang is zonder publicatieplicht voor de balans. 



(c) Voor beursgenoteerde NV’s geldt opgave bezoldiging voor iedere individuele bestuurder. 

 

Verplichting tot vermelding geldt alleen voor de herwaarderingsreserve; tevens wordt het ingehouden deel van het 
resultaat vermeld. 

Vermelding van het aantal geplaatste aandelen en het bedrag per soort. 

Vermelding van het aantal en het bedrag van de in het boekjaar uitgegeven aandelen en van de (certificaten van) eigen 
aandelen. 

Verplichting tot vermelding voor zover deze bedragen niet kunnen worden herleid tot een enkele persoon. 

Verplichting tot vermelding voor zover van toepassing. 

 

N.B. 

1. De rechtspersoon meldt in de toelichting volgens welke standaarden de jaarrekening is opgesteld 

(volgens titel 9, Boek 2 BW of de International Accounting Standards Board). 

2. Wijziging ten opzichte van voorgaand jaar van de waarderingsgrondslagen activa- en 

passivaposten wordt in de toelichting gemeld en uiteengezet. 

 


