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1 Algemene informatie

1 Algemene informatie
In dit hoofdstuk verschaffen we algemene informatie over Excellent Plan.

1.1

Systeem overzicht

Een intelligent jaarrekeningsjabloon voor ondernemers, boekhouders en accountants:
▪

Een op Excel gebaseerd jaarrekeningsysteem op een Windows of macOS Platform

▪

Tabellarisch systeem voor het eenvoudig creëren van jaarrekeningen

▪

Handige ingebouwde integriteitscontroles

▪

Snel opslaan als PDF-document

1.2

Gebruiksvoorwaarden
Esset Financial Services geeft je toegang tot diverse bronnen op de website
www.boekhoudeninexcel.nl,

inclusief

documentatie

en

andere

productinformatie, downloads, communicatieforums en andere diensten,
tools en voorbeelden. Alle documenten en bronnen zijn onderworpen aan de volgende
gebruiksvoorwaarden, tenzij wij deze artikelen onder meer specifieke voorwaarden
hebben verstrekt, in welk geval de meer specifieke voorwaarden voor het betreffende
artikel gelden. Wij behouden ons het recht voor om de gebruiksvoorwaarden te allen
tijde zonder voorafgaande kennisgeving aan te passen. Zie onze disclaimer.

1.3

Contact

Ons primaire aanspreekpunt is ons helpdesk systeem. We beschikken niet over de
mankracht om je telefonisch te woord te staan. Anders kunnen we onze producten niet
tegen deze scherpe prijzen aanbieden.
http://support.boekhoudeninexcel.nl/

1.4

Voordelen
Wil je eenvoudig en snel een financieel plan maken? Wil je professioneel
overkomen naar je aandeelhouders, geldschieters en andere betrokkenen?
Wil je niet afhankelijk zijn van dure softwarepakketten? Wens je dat er een

vereenvoudigd systeem was zodat je niet alleen tijd bespaart, maar honderden euro’s
aan onnodige kosten, door (zelf) een goed financieel plan in Excel te maken?
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Met behulp van Excellent Plan bespaar je kostbare tijd die je met je familie kunt
doorbrengen en bespaar je geld die je in jouw bedrijf kunt investeren. Vanaf nu gaat het
maken van een financieel plan moeiteloos, zo eenvoudig als het invullen van een tabel.
Met Excellent Plan, kun je:
▪

Een gedegen financieel plan maken met standaard business software die je al bezit.

▪

Stap-voor-stap een logisch pad volgen of je eigen pad kiezen – geniet van de
vrijheid.

▪

De haalbaarheid van je plannen verifiëren, omdat je direct inzicht krijgt in je financiën.

▪

Fatale fouten voorkomen dankzij de ingebouwde integriteitscontroles in de
template.

▪

Potentiële investeerder verrassen met professionele en overtuigende rapportages.

▪

Jouw financiële situatie analyseren met state-of-the-art analyse gereedschappen.

▪

Ongelimiteerd scenario analyses maken voor 5 jaar zonder dubbele invoer of verlies
van gegevens.

▪

Honderden euro’s besparen op dure budgetsoftware. Geen maandelijkse
abonnementskosten, maar een eenmalige betaling!

1.5

Eigenschappen
Excellent Plan is een alles-in-een oplossing voor jouw financieel plan. Simpel
in gebruik, makkelijk te begrijpen én zeer betaalbaar. Deze editie van Excellent
Plan wordt geleverd met:

▪

Aannames voor verkopen, inkopen, kosten, belastingen en personeel

▪

Investeringen – 25 bestaande of nieuwe activa met berekening van afschrijvingen,
boekwaarden en resultaten bij verkoop

▪

Financiering – uitgifte van aandelen of startkapitaal (eenmanszaak), uitgestelde
leningen, flexibele leningen, vaste leningen en amortisatieschema (5 jaar)

▪

Beginbalans met automatische financieringscheck

▪

Historische eindbalansen (3 jaar) en winst- en verliesrekeningen (3 jaar)

▪

Producten

en

diensten

–

verkoopprijs,

inkoopprijs

(grondstof),

overige

verkoopkosten, minimum voorraad (3 jaar)
▪

Verkoopverwachtingen per maand/kwartaal 3 jaar) – verkoopaantallen, omzet,
kostprijs verkopen, inkomsten, btw

▪

Verkoopverwachtingen per jaar (5 jaar)

▪

Inkopen per maand/kwartaal 3 jaar) – automatische berekening op basis van
verkoopaantallen, minimum voorraden en diefstal en verliezen

▪

Inkopen per jaar (5 jaar)

▪

Personeelsplan per maand/kwartaal (3 jaar) – met fte’s, brutolonen, vakantiegeld,
sociale lasten en pensioenlasten

▪

Personeelsplan per jaar (5 jaar)
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▪

Winst- en verliesrekening per maand/kwartaal (3 jaar) – voor de begroting van
operationele kosten, met automatische berekening van kortingen en retouren,
dubieuze

debiteuren

en

diefstal

en

verliezen

en

inkomstenbelasting

of

vennootschapsbelasting.
▪

Winst- en verliesrekening per jaar (5 jaar)

▪

Kasstroomoverzicht per maand/kwartaal (3 jaar) – directe methode

▪

Kasstroomoverzicht per jaar (5 jaar)

▪

Eindbalans per maand (3 jaar)

▪

Eindbalans per jaar (5 jaar)

▪

Toelichting op de jaarrekening – met automatische gegevens uit het plan

▪

Omzetbelasting per maand (3 jaar) – btw-overzicht van af te dragen btw, te vorderen
btw en de btw-afdracht

▪

Omzetbelasting per jaar (5 jaar)

▪

Inkomstenbelasting (5 jaar) – rekening houdend met ondernemersaftrek,
startersaftrek, investeringsaftrek en toevoeging fiscale oudedagsreserve.

▪

Vennootschapsbelasting (5 jaar) – inclusief investeringsaftrek

▪

Voorraden (3 jaar) – handelsvoorraad overzicht per maand

▪

21 analysetools die zelfs in de duurste boekhoudprogramma’s niet voorkomen,
zoals contributie-, break-even-, scenario-, realisatie- en sensitiviteitsanalyses,
common size analyse, indexcijfers, faillissement voorspellingen en dynamische
grafieken.

▪

Meer dan 85 grafieken die inzicht geven in trends, relaties, ratio’s en verschillen met
betrekking tot omzet, kosten, inkomsten, kasstromen, vermogens en meer.

▪

Ultieme

flexibiliteit:

wijzig

bedrijfsgegevens,

aannames,

btw-tarieven,

kostensoorten, lettertypen, kleuren etc.
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2 Installatie
In dit hoofdstuk leer je hoe je Excellent Plan installeert. Maak je geen zorgen, dit is
extreem eenvoudig. Maar voordat je dat doet, zorg er alsjeblieft voor dat je computer en
software voldoen aan de vereisten.

2.1

Platform en software vereisten
Vanwege de complexiteit van de formules in het pakket, ben je genoodzaakt
Microsoft Excel te gebruiken. Nogmaals, maak je geen zorgen, je hoeft je
niet druk te maken over deze formules. Het enige wat je hoeft te doen is

blanco cellen vullen.
Excellent Plan werkt met Microsoft Excel 2007 voor Windows (of nieuwer) en Microsoft
Excel 2011 voor Mac (of nieuwer). We bevelen aan dat je de nieuwste versie gebruikt van
Microsoft Excel, welke momenteel Excel 2019 is van de Office 365 Suite (zowel PC als
Mac).
Computer Deel

Vereiste

Computer en

Pc: 1 gigahertz (GHz) of snellere x86-bits of x64-bits processor

Processor

met SSE2-instructieset. Mac: Intel-processor

Geheugen

Pc: 2 GB RAM
Mac: 4 GB RAM

Diskruimte

Pc: 3,0 GB beschikbare schijfruimte
Mac: 6 GB beschikbare schijfruimte. HFS + hardeschijfindeling
(ook wel Mac OS Extended of HFS Plus genoemd)

Station

Geen Cd-rom-station of dvd-rom-station is benodigd

Monitor

Monitor vereiste voor PC en Mac is een 1280 x 800 resolutie.

Operating

Gebruik de nieuwste versie van een besturingssysteem voor een

systeem

optimale ervaring.

Heb je geen exemplaar van Microsoft Excel? Download een gratis trial via de link
hieronder:
https://products.office.com/en-us/try
Excellent Plan is NIET GETEST met open source software zoals OpenOffice, Google
spreadsheets of Numbers voor de Mac. De werking kunnen we dan niet garanderen.
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2.2 Installatie
Installatie is erg simpel. Excellent Plan wordt per download aangeboden. Je
hoeft alleen Excellent Plan op te slaan op een locatie op je harde schijf.
Bewaar je product in een map op je harde schijf die je snel kunt vinden.
Belangrijk
Je moest eerst het ZIP-bestand uitpakken, voordat je ermee gaat werken in Excel. Ga naar
de map waar je het ZIP-bestand hebt opgeslagen. Rechtsklik op het ZIP-bestand en
selecteer Alles uitpakken. Pas nadat alles is uitgepakt open je jouw Jaarrekening
template.
Wanneer je een Excel-bestand direct opent vanuit het ZIP-bestand, dan resulteert dat
dikwijls in een “Alleen lezen” foutmelding.
Geen macro’s – betere beveiliging
Excellent Plan werd opzettelijk ontworpen zonder macro’s. Er worden alleen formules
gebruikt voor het maken van je financieel plan en het opstellen alle professioneel
ontworpen dashboards en rapporten. De afwezigheid van macro’s maakt jouw template
veel stabieler veiliger.
Tip 1
Sla je bestand s.v.p. op met een logische bestandsnaam (voor snelle verwijzing).
Voorbeeld: FinancieelPlan_JouwBedrijfsnaam_2019-001.xlsx
Tip 2
Gebruik een nieuw volgnummer of referentie wanneer je jouw bestand opslaat. In het
geval dat er iets fout gaat kun je zo altijd verder werken met een eerder opgeslagen
template. Je hebt dan niet direct al je werk verloren.

2.3 Back-ups
Omdat je de template opslaat op een lokale harde schijf, maak regelmatig
een back-up van je bestanden. Je kunt handmatig een back-up maken op een
externe harde schijf of USB-stick. Zelf geef ik de voorkeur aan de cloud.
Omdat je al met Microsoft Excel werkt, heb je waarschijnlijk ook al OneDrive geïnstalleerd
(Office 365 komt met 1 TB gratis ruimte). Als je bestanden zijn opgeslagen in de OneDrive
map op je computer, dan worden ze automatisch geupload in de cloud.
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3 Starten met Excellent Plan
Je kunt binnen enkele minuten aan de slag met Excellent Plan.
In het sjabloon zijn witte cellen de invulcellen en grijze cellen bevatten formules en zijn
daarom beveiligd.

3.1

Navigeren

Je navigeert door Excellent Plan met het hoofdmenu of via het menu bovenaan ieder
tabblad.

Of navigeer via de tabbladen onderin: Instellingen, Aannames, Investeringen etc.
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3.2 Volg het logische pad of kies je eigen pad
Volg stap-voor-stap een logisch pad of kies je eigen pad.
Als je de eerste keer aan de slag gaat dan is het verstandig om het logische pad te volgen.
Dit logische pad is zichtbaar uitgestippeld in het stroomdiagram van het hoofdmenu.
Start bij Instellingen en eindig bij het kasstroomoverzicht.
De lichter gekleurde stappen worden automatisch uitgerekend op basis van je
ingevoerde gegevens, zoals Verkopen per kwartaal (3 jaar).

3.3 Algemeen gebruik
Hulpteksten
Sommige cellen bevatten in de hoek een rode
indicator. Wanneer je de aanwijzer (muis) plaatst op
de cel dan wordt de hulptekst weergegeven. Deze
hulpteksten geven extra informatie en zijn zeer nuttig.
Celkleuren
Alle cellen met een blauwe achtergrondkleur zijn invoercellen.
Leasekosten
Brandstof
Onderhoud auto

2.000
5.000
500

Alle cellen met een gele achtergrondkleur bevatten formules en mogen worden
overschreven indien nodig.
Leasekosten
Brandstof
Onderhoud auto

2.040
5.100
510

Deze cellen zijn gebaseerd op bijvoorbeeld gemiddelden of stijgingspercentages.
Alle witte en grijze cellen bevatten vaste tekst of formules en zijn geblokkeerd.
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Do's en Don'ts
▪

Laat het werkboek niet langdurig (ongebruikt) openstaan. Je kunt gegevens verliezen
bij een crash.

▪

Hernoem of verwijder geen van de werkbladen.

▪

Verwijder geen rijen of kolommen. Je kunt ze beter verbergen.

▪

Voeg geen rijen toe! Indien nodig wijzig de hoogte van een rij. Of schakel de hulp
van de helpdesk in.

▪

Sleep niet met cellen. Niet knippen en plakken dus. Ook geen Ctrl+X gebruiken.
Celverwijzingen kloppen daarna niet meer.

▪

Gebruik ALTIJD Plakken speciaal, waarden als je iets wilt plakken (uit een externe
bron). Je plakt dan alleen de waarden en niet de celeigenschappen, waardoor cellen
geblokkeerd kunnen raken.

Beveiliging
Sommige werkbladen zijn met een wachtwoord beveiligd en kunnen niet worden
ontgrendeld. Andere werkbladen zijn zonder wachtwoord beveiligd, zodat je wijzigingen
kunt aanbrengen. Hef de beveiliging op met Controleren, Beveiliging blad opheffen.
Vergeet niet om later de beveiliging weer te activeren.
Je voorkomt daarmee dat je onbedoeld cellen met formules overschrijft.
Tabellen en rapporten afdrukken
Voor alle tabbladen is het afdrukbereik optimaal ingesteld. Wil je weten hoe een tabel of
rapport er op papier uit ziet? Klik dan op Bestand, Afdrukken. Een afdrukvoorbeeld wordt
getoond. Je hoeft alleen nog maar op Afdrukken te klikken.
Rapporten als pdf-document opslaan
Wil je een bepaalde rapportage opslaan als pdf? Selecteer de betreffende tabbladen. Klik
dan op Bestand, Opslaan als. Geef het bestand een logische naam, bijvoorbeeld:
Dashboard-Bedrijfsnaam-2019.pdf en kies als bestandsformaat PDF (*.pdf).
Tabellen en grafieken plakken in extern document
Ga als volgt te werk als je een tabel of grafiek wilt plakken in een extern document (bijv.
Word of Powerpoint).
Selecteer de tabel of een grafiek met de muis, rechtsklik en selecteer Kopiëren.
Ga naar de andere applicatie. Dat gaat makkelijk met Alt+Tab.
Rechtsklik en selecteer als plakoptie Afbeelding. Of via het menu: Plakken, Plakken
speciaal, Afbeelding (enhanced metabestand).
Veel voorkomende foutmeldingen
▪

Wat betekent de foutmelding #######?
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In dit geval is de cel niet breed genoeg om een lang getal te tonen, bijvoorbeeld omdat
een getal te lang is.
Om het getal te zien kun je de kolombreedte aanpassen of het lettertype verkleinen.
Sleep de verticale lijn tussen de kolommen naar rechts.
▪

Wat betekent de foutmelding #WAARDE! (#VALUE!)?

Als je de foutmelding #WAARDE! ziet dan zegt Excel: 'Er is iets mis met de manier waarop
u de formule typt. Of er is iets mis met de manier waarop u naar de cellen verwijst.' Dit is
een algemene fout en de oorzaak is soms lastig te vinden.
Het komt bijvoorbeeld voor dat de formule een tekst vindt in plaats van een getal.
Controleer of je niet ergens een spatie hebt gezet in een (schijnbaar) lege cel. Selecteer
een reeks en klik op Delete om de inhoud te wissen.
Het kan zijn dat verwezen wordt naar een cel die ook de foutmelding #WAARDE toont.
Los dan eerst dat probleem op. Raadpleeg de support van Microsoft voor meer
informatie over dit onderwerp.
▪

Wat betekent de foutmelding #VERW! (#REF!)?

De fout #VERW! wordt weergegeven wanneer een formule verwijst naar een cel die niet
geldig is.
Dit gebeurt meestal wanneer cellen zijn verwijderd waarnaar door formules wordt
verwezen, of als er andere celinhoud overheen is geplakt.
Voor additionele ondersteuning raadpleeg de contactpagina op de website:
https://excellentplan.nl
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3.4 Nog enkele tips
Voordat we beginnen geef ik eerst nog wat tips die je kunnen helpen bij het opstellen
van je begroting.
Begroot voorzichtig
Verwacht niet meteen de hoogste opbrengsten. Als voorzichtige, meer reële
inschattingen leiden tot voldoende winst, is het veel aannemelijker dat je je plannen ook
daadwerkelijk realiseert.
Reken verschillende scenario’s door
Je eerste businessplan/begroting hoeft niet direct het beste plan te zijn. Kijk bijvoorbeeld
eens wat het effect is onder aan de streep als je andere uitgangspunten kiest.
Hoe meer onderbouwing hoe beter
Dit geldt in het bijzonder als je afhankelijk bent van externe financiers. Banken zijn eerder
bereid tot het verstrekken van leningen als je jouw begroting kunt onderbouwen met
bijvoorbeeld harde toezeggingen van klanten en leveranciers. Heb je al orders binnen?
Neem dat dan vooral op in de toelichting.
Begroot exclusief btw
Begroot alle opbrengsten en kosten exclusief btw. Btw speelt alleen een rol bij liquiditeit
(de geldstromen). Zorg er wel voor dat je weet welk btw-tarief van toepassing is op de
diverse onderdelen van je begroting, zodat je de btw-afdracht beter kunt plannen.
Ga voor winst
Ga voor een plan dat (op termijn) winstgevend is, anders heeft ondernemen geen zin en
kun je beter ergens in loondienst gaan. Heb je hoge aanloopkosten? Laat dan met een
meerjarenplan zien dat je bedrijf op termijn wel winstgevend wordt.
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4 Instellingen en aannames
Vanaf hier bespreken we stap-voor-stap de diverse onderdelen van het pakket. We
beginnen met de instellingen en aannames.

4.1

Instellingen

Begin met het invullen van je bedrijfsnaam en het kiezen van de rechtsvorm (BV/NV of
Eenmanszaak/VOF). Kies vervolgens het eerste boekjaar van je financieel plan,
bijvoorbeeld: 2019. Het fiscale jaar kan in elke maand starten. Kies de valutasoort die van
toepassing in.
Wijzig btw-tarieven indien nodig.
Tot slot kun je je eigen vaste activa categorieën kiezen.
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4.2 Aannames
In deze stap schat je onder andere hoe snel je klanten betalen en hoe snel jij jouw
leveranciers betaalt.
Raadpleeg bijvoorbeeld de cao van jouw branche voor de berekening van het percentage
sociale lasten, pensioenlasten en loonsverhogingen.

20

5 Investeringen en financiering

5 Investeringen en financiering
5.1

Investeringen

Vul tot 25 bestaande of nieuwe activa. De template berekent automatisch de
afschrijvingen, boekwaarden en resultaten bij verkoop. In de template vind je
gedetailleerde berekeningen per jaar per categorie.
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5.2 Financiering
Nu je weet voor welke (grote) investeringen je komt te staan moet je nadenken hoe je
dit allemaal gaat betalen.
Maak een keuze uit de volgende financieringsvormen:
▪

Uitgifte van aandelen (nv/bv)

▪

Uitgestelde leningen, waarbij aflossing en rentebetaling niet vast staan. De rente
wordt wel uitgerekend en loopt op zo lang je die niet betaalt.

▪

Flexibele leningen, waarbij je zelf renteberekening en -betaling en aflossing kunt
invullen

▪

Vaste leningen en amortisatieschema met standaard rentebetalingen en aflossingen
volgen een amortisatieschema.

Inbreng van privévermogen (eenmanszaak/vof) vul je rechtstreeks bij de regel
privéstortingen in het kasstroomoverzicht.
Hieronder staat een voorbeeld samenvatting van de financiering.
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6 Verkopen en inkopen
Je kunt er ook voor kiezen om eerst je verkopen en inkopen te plannen van je producten
en diensten. In deze sectie geven we uitleg hoe je dat doet.

6.1

Producten en diensten

Bepaal allereerst welke producten en diensten je gaat verkopen. Of productgroepen.
Bepaal per product(groep) de verkoopprijs, de inkoopprijs (of van de grondstoffen),
overige verkoopkosten, de minimale voorraad in aantallen en het btw-tarief.
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Vul de jaarlijkse prijsstijgingen in om de prijzen voor de komende jaren te berekenen.
Je kunt de formules in de gele cellen ook overschrijven als je een ander prijsbeleid
gebruikt.
Vul alle prijzen exclusief btw in.

6.2 Verkopen
Schat nu voor het eerste jaar het aantal verkopen per product(groep) per maand in. Je
brengt hiermee bijvoorbeeld een seizoenspatroon aan of een bepaald groeiscenario.
De aantallen voor de volgende jaren baseer je op een groeipercentage (per product).
Of kies ervoor om de aantallen hard in te vullen in de gele cellen.
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6 Verkopen en inkopen

De verkopen per kwartaal worden automatisch uitgerekend.

De verkopen voor het vierde en vijfde worden uitgerekend op basis van de gemiddelde
groei van de voorgaande jaren.
Ook deze (gele) formules zijn weer overschrijfbaar.
In het volgende overzicht (verkopen per jaar) zie je ook direct de brutowinst per jaar.
Rechts van de tabel kun je tot 5 producten selecteren die in de grafiek worden
getoond.
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6.3 Inkopen
De aantallen die je inkoop zijn gebaseerd op de verkochte aantallen en de minimale
voorraad die je aanhoudt. Inkoop wordt automatisch voor je uitgerekend.
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6.4 Voorraden
De hoogte van de handelsvoorraden worden automatisch uitgerekend op basis van
verkopen, inkopen en de beginvoorraad.
Vul in dit werkblad de waarde van de eventuele beginvoorraad in. Dit bedrag komt
terug op de beginbalans.
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7 Personeelsplan
Nu je weet wat je allemaal gaat doen de komende jaren is het tijd om je team samen te
stellen. Je personeelsplan maken gaat heel simpel in Excellent Plan.
Bepaal per maand het aantal personeelsleden en hun gemiddelde bruto maandsalaris.
Verdeel je mensen over:
▪

Productie

▪

Verkoop & marketing

▪

Algemeen & administratief

Eventuele cao- en loonsverhogingen voor de komende jaren vul je in bij Instellingen.
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De cijfers per kwartaal worden voor je uitgerekend.

De aantallen voor het vierde en vijfde jaar zijn gebaseerd op gemiddelde groei. Je kunt
de formules in de blauwe cellen uiteraard overschrijven.
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8 Begroting
Excellent Plan levert de begroting op van de drie belangrijkste rapportages van een
onderneming op jaarrekening op, nadat je alle gegevens hebt ingevoerd. Dit zijn:
▪

Winst- en verliesrekening

▪

Kasstroomoverzicht (cashflow)

▪

Balans

8.1

Winst- en verliesrekening

Het enige wat je nu nog hoeft te doen is het begroten van de operationele kosten en
eventuele buitengewone lasten. Dit noem je ook wel de exploitatiebegroting.
Binnen de hoofdcategorieën kun je je eigen kostensoorten opnemen. Overschrijf de
naam van de betreffende kostensoort.
Je voert vervolgens per hoofdcategorie in:
▪

De kostensoorten. Bijvoorbeeld: Inhuur derden of administratiekosten

▪

De verwachte kosten exclusief btw per maand

▪

Het btw-tarief dat hiervoor geldt

▪

Het percentage dat je contant betaalt (in verband met het bepalen van het saldo
crediteuren).

Afschrijvingen worden automatisch berekend op basis van je investeringen.
Eventueel kun je handmatig nog de amortisatie van immateriële activa invullen.
Voor de volgende twee jaren kun je volstaan met het bepalen van de kostenstijging per
hoofdcategorie.
Uiteraard zijn ook nu weer de formules in de gele cellen te overschrijven.
De jaren vier en vijf worden uitgerekend op basis van de gemiddelde groei. Uiteraard
kun je hiervan afwijken door de formules in de gele cellen te overschrijven.
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8.2 Kasstroomoverzicht
Dit is mogelijk het belangrijkste document. Het toont of je maandelijks genoeg geld
overhoudt om al je rekeningen te betalen. Zonder cash is dat niet mogelijk. Je kunt
moeilijk jouw personeel een beetje winst geven.
Het kasstroomoverzicht stelt het systeem samen op basis van ingevoerde gegevens uit
verkopen, inkopen, investeringen en financieringen.
Er is nog ruimte om eventuele overige kort- en langlopende leningen op te nemen,
alsmede privéstortingen en -onttrekkingen.
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Het kwartaaloverzicht per kwartaal geeft je een goed beeld van de eerste drie jaar..

Totalen per jaar vind je in het volgende overzicht.
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8.3 Balans
De geprognotiseerde balans van je onderneming vertelt een ander verhaal. De balans
laat zien welke bezittingen je onderneming heeft (vaste activa, liquide middelen,
voorraden etc.) en hoe die zijn gefinancierd (met eigen geld of geleend geld).
Je ziet vrijwel meteen hoe de vorderingen op je klanten (debiteuren) zich ontwikkelen.
Maar ook wat je schuld aan de Belastingdienst is.

De balans is altijd in evenwicht en is het resultaat van de winst- en verliesrekening en
de kasstromen (liquiditeitsprognose). Hierdoor is ons systeem waterdicht.
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8.4 Beginbalans
Je hebt ook de mogelijkheid om je beginbalans in te voeren als je al een bestaande
onderneming hebt.
Een aantal onderdelen is al vooraf ingevuld op basis van eerdere input (witte cellen).
Op deze manier worden aansluitverschillen voorkomen.
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9 Belastingen
9.1

Inkomstenbelasting

Om inzicht te krijgen in de hoeveelheid belasting die je moet betalen hebben we deze
rapportage opgenomen. Je betaalt belasting over de winst. Heb je een eenmanszaak of
vof

dan

betaal

je

inkomstenbelasting.

Heb

je

een

bv

dan

betaal

je

ook

de

vennootschapsbelasting (zie volgende paragraaf).
Bij

een

eenmanszaak

of

vof

betaal

je

naast

inkomstenbelasting

inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet. Die wordt ook voor je uitgerekend.
Je ziet ook direct hoeveel je geld netto overhoudt.
De verschuldigde inkomstenbelasting en bijdrage zorgverzekeringswet wordt alvast in
maandelijkse termijnen in de winst- en verliesrekening opgenomen.
De maand van afdracht (voor het kasstroomoverzicht) geef je op bij Instellingen.
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9.2 Vennootschapsbelasting
Een bv betaalt vennootschapsbelasting welke in maandelijkse termijnen terugkomt in de
winst- en verliesrekening.

9.3 Omzetbelasting
Veel ondernemers hebben problemen bij het begroten van de omzetbelasting (btw).
Btw komt niet terecht in de winst- en verliesrekening (exploitatiebegroting), maar is wel
degelijk onderdeel van de geldstromen van een onderneming (kasstroomoverzicht).
We hebben deze btw-stromen inzichtelijk gemaakt in onderstaande rapportage. Je ziet
welke btw je wanneer moet afdragen aan en/of kunt terugvorderen van de
Belastingdienst.
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10 Financiële analyse
10.1 Bottom line
In dit rapport vind je de drie meest waardevolle kengetallen terug, te weten:
▪

RTV (rendement op het totale vermogen) = EBIT / gem. totaal vermogen

▪

Operationele kasstroom (directe methode)

▪

EBIT (winst voor financieel resultaat)

Wil je snel een eerste indruk? Kijk dan hoe deze drie kengetallen zich ontwikkelen.
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10.2 Executive dashboard (per jaar)
De samenvatting per jaar op 1 A4 toont vitale informatie over je plan.
Selecteer welk jaar je wilt zien en de template toont direct de uitkomsten op één vel A4.
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10.3 Dashboard (5 jaar)
Het volgende rapport toont de resultaatanalyse, financiële positie, kasstromen en
personele ontwikkeling over 5 jaar.
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10.4 Financieel overzicht (5 jaar)
Een financieel overzicht voor de operatie, financiële positie, financiële ratio’s en
kasstromen.
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10.5 Jaaroverzicht (per jaar)
Dit jaaroverzicht toont een matrix met de beginbalans, de winst- en verliesrekening, het
kasstroomoverzicht en de eindbalans
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10.6 Veranderingen in activa, schulden en het eigen vermogen
Het volgende rapport toont een matrix met de invloed van de drie kasstromen op de
balans.
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10.7 Kengetallen (5 jaar)
15 ratio’s voor rendement, break-even, solvabiliteit, liquiditeit, activiteit en kasstromen.
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10.8 Gedetailleerde break-even analyse (per jaar)
Met deze analysetool maak je een gedetailleerde break-even analyse per product(lijn)
per jaar. Je ziet direct bij welk aantal verkopen je quitte speelt.
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10.9 Dynamische what-if analyse (per jaar)
Met de what-if analyse zijn de effecten van bijvoorbeeld een hogere omzet of lagere
kosten zichtbaar gemaakt op winst- en verliesrekening, balans, kasstroomoverzicht en
ratio’s.
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10.10 Dupont-schema (per jaar)
Het Dupont-schema geeft een dynamische analyse van de rentabiliteit op het totale
vermogen (RTV) per jaar. Bekijk het effect van bijvoorbeeld extra omzet of minder kosten
door op de pijltjes te klikken.
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10.11 Sensitiviteitsanalyse (per jaar)
Met de sensitiviteitsanalyse bereken je een best case en worst case scenario snel door.
Let op hoe je plus- en min-percentages invult. Een hogere omzet is een plus bij ‘Beste’
en een lagere omzet is een min bij ‘Slechtste’. Voor kosten is het precies andersom.
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10.12 Realisatieanalyse (5 jaar)
Als je begroting is afgerond wil je natuurlijk ook de realisatie kunnen vergelijken met je
budget voor winst- en verliesrekening, balans en kasstroomoverzicht
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10.13 Resultaatanalyse (per jaar)
Met de analysetool beoordeel je de winstgevendheid per product(lijn). Verdeel de
kostensoorten over de product(lijn)en. Zorg ervoor dat het totaal gelijk is aan 100%.
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10.14 Tienjarenplan
In dit model maak je een projectie van de resultatenrekening, balans en
kasstroomoverzicht tot 10 jaar. Vul simpelweg de jaarlijkse stijgingspercentages in. De
formules in de gele cellen kun je gewoon overschrijven.
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10.15 Common size analyse en indexcijfers
Met deze tool vergelijk je gegevens in verhouding tot de omzet of het balanstotaal
(common size) en zie je hun relatieve groei (indexcijfers).
Dit doe je voor de winst- en verliesrekening, balans en kasstroomoverzicht.
Met de dynamische grafieken wordt de ontwikkeling grafisch weergegeven. Kies twee
variabelen uit de lijst om de grafieken te tonen.

61

Excellent Plan

10.16 Z-grafiek
Met de Z-grafiek zie je de lange termijn ontwikkeling (grijze lijn) en de korte termijn
ontwikkeling (blauwe lijn). Bij voorkeur zie je drie stijgende lijnen.
De grafiek van het eerste jaar kan enigszins afwijken, omdat er geen historische gegevens
beschikbaar zijn. Het voortschrijdend gemiddeld wordt dan geëxtrapoleerd. – lange en
korte termijn ontwikkeling van de omzet
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10.17 Z-score
Deze analysetool helpt je met het voorspellen van een faillissement. Is jouw plan sterk
genoeg om te overleven? Bereken het nu zelf.
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10.18 Dynamische grafieken (5/10 jaar)
Met deze tool maak je je eigen grafieken – vergelijk 2 variabelen (naar keuze) van de
winst- en verliesrekening, balans of kasstroomoverzicht met elkaar.

10.19 Vermogensaansluiting
Met deze tool wordt het verloop van het eigen vermogen (5 jaar) in beeld gebracht.
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10.20 Indirect kasstroomoverzicht
De kasstromen volgens de indirecte methode (5 jaar) op basis van winst- en
verliesrekening en de mutaties in de balans.
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10.21 Boekhoudformule
De boekhoudformule laat zien wat het bedrijf bezit (activa) en wat het verschuldigd is
(passiva). Bezittingen zijn gefinancierd met geleend geld (schulden) of eigen geld (eigen
vermogen). Iemand moet de bezittingen (of de bronnen) verstrekken, of wel een
leverancier of een eigenaar/aandeelhouder. Daarom is deze formule altijd in balans.
De boekhoudformule luidt: Activa = Passiva

of…

Bezittingen = Schulden + Eigen vermogen
Bezittingen = Schulden + (Kapitaal + Behouden winsten)
Bezittingen = Schulden + (Kapitaal + (Stortingen – Onttrekkingen –
Dividenduitkeringen + Omzet – Kosten))– balansevenwicht in beeld gebracht inclusief
ontwikkeling van de behouden winsten (5 jaar)
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