
Bijlage 8 De voorschriften voor de balans, de staat van baten en lasten 

en de toelichting volgens het Besluit verstrekking financiële 

informatie aan ondernemingsraden 1985 (artikelen 9 t/m 12) 

A. Voorschriften voor de balans 

De balans vermeldt, voor zover van toepassing en in het geheel van de jaarrekening van niet te 

verwaarlozen betekenis, de volgende posten: 

Vaste activa 

immateriële vaste activa       

materiële vaste activa    

bedrijfsgebouwen en -terreinen       

machines en installaties       

andere vaste bedrijfsmiddelen       

materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen 

op materiële vaste activa 

 

    

  

niet aan het productie- of dienstverleningsproces dienstbare 

materiële vaste activa 

 

    

  

 

deelnemingen       

andere financiële activa       

Totaal vaste activa       

 

Vlottende activa 

voorraden       

vorderingen       

liquide middelen       

Totaal vlottende activa       

 

Balanstotaal       



Vaste activa 

 

Passiva 

eigen vermogen       

voorzieningen       

schulden lange termijn       

schulden korte termijn       

 

Balanstotaal       

 

B. Voorschriften voor de staat van baten en lasten 

De staat van baten en lasten vermeldt, voor zover van toepassing en in het geheel van de 

jaarrekening van niet te verwaarlozen betekenis, de volgende gegevens: 

• baten en lasten van het productie- en dienstverleningsproces, waaronder (eventueel in de 

toelichting): 

- subsidies met vermelding van de subsidieverlener 

- contributies 

- giften 

- legaten en erfstellingen 

- lonen 

- sociale lasten ten behoeve van werknemers 

- pensioenlasten ten behoeve van werknemers 

- afschrijvingen en waardeveranderingen immateriële vaste activa 

- afschrijvingen en waardeveranderingen materiële vaste activa 

- afschrijvingen en waardeveranderingen financiële vaste activa 

• baten en lasten uit deelnemingen 

• baten en lasten uit beleggingen 

• rentebaten en rentelasten 

• overige baten en lasten 

• buitengewone baten en lasten 

• resultaat voor belastingen 

• bedrag der verschuldigde vennootschapsbelasting 

• resultaat na aftrek belastingen. 

 

Wanneer voor het boekjaar een raming of een begroting van baten en lasten was opgesteld, worden 

ook deze gegevens vermeld (artikel 11, derde lid). 



C. Toelichting bij de balans en de staat van baten en lasten 

De posten in de balans en de staat van baten en lasten dienen in de jaarrekening te worden 

toegelicht. De toelichting moet bijvoorbeeld inzicht geven in de gehanteerde 

waarderingsgrondslagen, de methode van winstbepaling en de redenen en effecten van 

stelselwijzigingen. Daarnaast dienen volgens het Besluit de volgende gegevens, voor zover van 

toepassing, in de toelichting te worden vermeld: 

• het bestaan van een beperkt zakelijk of persoonlijk duurzaam genotsrecht van de ondernemer 

ten aanzien van materiële vaste activa (artikel 10, tweede lid); 

• de garanties afgegeven voor deelnemers en derden voor zover daarvoor op de balans geen 

voorzieningen zijn getroffen (artikel 10, derde lid). 

 

De ondernemer die geen rechtspersoon is, vermeldt voorts in de toelichting of het ondernemersloon 

is opgenomen in het totaal bedrag van de lonen (artikel 12, derde lid). 


