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1. Inleiding 
Jaarlijks wordt in opdracht van Techniek Nederland het Verdiepend 
bedrijfsvergelijkend onderzoek georganiseerd. Het doel van dit onderzoek is om de 
deelnemende bedrijven een handvat te bieden haar eigen prestaties te analyseren 
en te beoordelen om zodoende actie te kunnen nemen. De naam bedrijfsvergelijking 
zegt het al, uw bedrijf wordt vergeleken met andere bedrijven. Hiervoor is het 
essentieel dat appels met appels worden vergeleken. 
 
In dit document vindt u de handleiding voor het invullen van het bedrijf vergelijkend 
onderzoek. Om te komen tot een rapport heeft Management Centrum een aantal 
gegevens nodig. Een aantal gegevens is rechtstreeks uit uw jaarverslag te halen, 
een aantal gegevens dient u uit uw eigen rapportages te destilleren. Voor de meeste 
bedrijven geldt dat met name de door ons gevraagde uitsplitsing van omzet en 
kosten vaak niet standaard in de administratie is opgenomen.  
 
Het onderzoek bestaat uit vier onderdelen. 
1. Marktgegevens (tabblad ‘toelichting + bedrijf + markt’) 
2. Exploitatiecijfers (tabblad ‘exploitatie’) 
3. Uren (tabblad ‘uren + organogram’) 
4. Balans (tabblad ‘balans + overig’) 
 
Aan de hand van deze vier onderdelen wordt een helder beeld geschetst van uw 
bedrijfsprestaties ten opzichte van de andere installatiebedrijven. 

 
Welke informatie heeft u nodig? 
Voor het invullen van dit onderzoek dient u de volgende bronnen te raadplegen 
- (Concept) jaarverslag + kolommenbalans 
- Verzamelloonstaat 
- Interne rapportage (met name uren, ziekteverzuim, omzetverdeling) 
 
 
Let op: de meest gemaakte fouten 

Voor een correcte rapportage is het van groot belang dat alle posten op de juiste 

plek worden ingevuld.  
De afgelopen jaren werden deze onderdelen regelmatig verkeerd ingevuld: 
- Kosten van uitbesteed werk staan vermeld onder kosten van 

materiaalverbruik (zie blz. 7) 
- Inleenkrachten staan vermeld onder kosten van uitbesteed werk (zie blz. 7) 
- De loonkosten worden niet goed verdeeld over de verschillende categorieën 

(zie blz. 8) 
 

 
Heeft u hulp nodig, vragen of opmerkingen bij deze vragenlijst, neem dan contact op 
met de heren Zwartendijk of Van Peer op 026- 44 30 646 of mail naar 
info@managementcentrum.nl 
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2. Tabblad ‘toelichting + bedrijf + markt’ 
Vraag 1: Wat is de verdeling van uw bruto omzet naar activiteit en 
markt? 
Hoe in te vullen? 
Stap 1: Verdeel de omzet in percentage over de verschillende vakken 
Stap 2: Het totaal moet uitkomen op 100% 
Stap 3: Probeer een zo nauwkeurig mogelijke schatting te maken. Het gaat om het 
juiste beeld, niet om de laatste euro. 

 
Begrippen 
- Elektra: algemeen licht en kracht, beveiliging, zonne-energie, lichtreclame, 

bliksembeveiliging, gebouw-automatisering, procesbesturing etc. 
- Klimaat: verwarming, ventilatie, air conditioning en koeling. 
- Sanitair: gas, water, loodgieterswerk en sanitair. 
- Woningbouw: het betreft hier de seriematige als enkelvoudige woning 

nieuwbouw en renovatie alsmede onderhoud aan woningen. 
- Utiliteit: gebouw gebonden installaties voor zowel de utiliteitsmarkt als ook voor 

industriële klanten.  
- Industrie: procesinstallaties (LET OP: dus niet de gebouw gebonden installaties 

in de industrie) 
- Infra: infrastructurele werkzaamheden voor energie, telecommunicatie en 

verkeersmanagement. 
 
Vraag 2: In welke sector bent u actief? 
Hoe in te vullen? 

Zie uitleg van vraag 1 

Begrippen 
- Projectmatig nieuwbouw: werkzaamheden in nieuwe projecten 
- Projectmatig renovatie: grootschalige aanpassingen aan installaties in 

bestaande gebouwen 
- Kleine klus/ bonnen: zijn korte opdrachten die veelal ad hoc met een relatief 

korte doorlooptijd uitgevoerd worden. 
- Onderhoudscontracten: de omzet via contracten. 
 
Vraag 3: Op welke wijze verkrijgt u uw omzet? 
Hoe in te vullen? 

Zie uitleg vraag 1 

Begrippen 
- Omzet via warme relaties: vaste klanten, 1 op 1, selectie op toegevoegde 

waarde 
- Uit de markt in concurrentie: aanbesteding, selectie op kostprijs-plus 

 
Vraag 4: Wat zijn uw verwachtingen ten aanzien van 2022 en 2023? 
Hoe in te vullen? 

Vul uw verwachtingen voor 2022 en 2023 in. 
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3. Tabblad ‘exploitatie’ 
Algemene uitleg 
Dit onderdeel gaat over de exploitatierekening. In hoofdlijnen hanteert ieder bedrijf 
dezelfde opstelling inzake haar jaarverslag. Toch is ieder jaarverslag anders. Bij de 
een staat bijvoorbeeld de managementvergoeding onder loonkosten en bij een 
ander bedrijf onder algemene kosten. Vandaar dat wij een “standaard” 
exploitatiemodel hanteren.  
 
De volgende uitgangspunten dienen te worden gehanteerd: 
- Bij de omzet/productie en alle kosten geldt dat ze worden vermeld in dat jaar 

waarop ze daadwerkelijk betrekking hebben, met andere woorden fiscale 
verschuivingen en dergelijke dienen geëlimineerd te worden. 

- Ten behoeve van een juiste vergelijking tussen de bedrijven dienen eenmalige 
en bijzondere posten worden geplaatst onder de post buitengewone baten en 
lasten (zie blz. 13). 

- Ten behoeve van een juiste (bedrijfs-)vergelijking blijft de te betalen 
vennootschapsbelasting buiten beschouwing. 

 
De meeste gegevens zijn rechtstreeks uit het jaarverslag te halen. Wellicht dat u 
sommige kosten onder een andere post moet zetten. Specifiekere verdeling van 
kosten zijn te vinden in de kolommenbalans, interne rapportage of 
verzamelloonstaat.  

 
Let op: de meest gemaakte fouten 
Voor een correcte rapportage is het van groot belang dat alle posten op de juiste 

plek worden ingevuld.  
De afgelopen jaren werden deze onderdelen regelmatig verkeerd ingevuld: 
- Kosten van uitbesteed werk staan vermeld onder kosten van 

materiaalverbruik (zie blz. 7) 
- Inleenkrachten staan vermeld onder kosten van uitbesteed werk (zie blz. 7) 
- De loonkosten worden niet goed verdeeld over de verschillende categorieën 

(zie blz. 8) 

 
Vraag 1: Som der bedrijfsopbrengsten 
Hoe in te vullen? 
- Neem de post omzet over uit uw jaarverslag 
- Overige opbrengsten vallen niet onder de post som der bedrijfsopbrengsten. 

Indien in uw jaarverslag een post overige opbrengsten is opgenomen dient u 
deze daar te plaatsen waar ze betrekking op heeft. Bijvoorbeeld, ontvangen 
huurinkomsten dient te worden verwerkt in de post huisvestingskosten. 

 
Begrippen 
- Som der bedrijfsopbrengsten: Afhankelijk van het gehanteerde 

administratiesysteem onderscheiden wij 2 mogelijkheden: 
1. De TOTAAL gefactureerde omzet in het betreffende jaar 

+/+  de nog te factureren omzet aan het eind van het jaar (onderhanden werk)  
-/-   de nog te factureren omzet aan het begin van het jaar; 

 
2. De TOTAAL gefactureerde omzet op de gereedgekomen werken in het  

betreffende jaar 
+/+ het onderhanden werk aan het eind van het jaar (de commerciële waarde 
incl. de reeds gerealiseerde winst) 
-/- het onderhanden werk aan het begin van het jaar (de commerciële waarde); 
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- Projecten zijn planbare opdrachten met lange doorlooptijd en van een ‘hoge’ 
aanneemsom. 

- Kleine klussen/ service zijn korte opdrachten die veelal ad hoc met een relatief 
korte doorlooptijd uitgevoerd worden. 

 
Vraag 2: Kosten van materiaalverbruik 
Hoe in te vullen? 
- Het betreft hier de kosten gemaakt voor de NETTO verwerkte materialen in het 

desbetreffende jaar. 
- De kosten van de inleenkrachten en werk derden worden hierin niet verwerkt.  
- De eventueel ontvangen betalingskorting wordt verwerkt in de post financiële 

baten. 
 
Begrippen 
- Kosten van materiaalverbruik: 

• Inkoop materiaal 
• Inkoop bonussen 
• Voorraadverschillen 

 
Vraag 3: Kosten van uitbesteed werk 
Hoe in te vullen? 
- Beslaat uitbesteed werk aan gespecialiseerde bedrijven of uitbesteed werk aan 

collega-installateurs.  
- De kosten van de inleenkrachten en aangenomen werk(uren) worden hierin niet 

verwerkt (vraag 4). 
 
Begrippen 
- Kosten van uitbesteed werk: 

• De aanneemsom van het werk dat door derden wordt uitgevoerd, loon + 
materiaal. 

 
Vraag 4: Kosten inleenkrachten 
Hoe in te vullen? 
- Het betreft hier de gemaakte kosten voor het ingehuurde (montage-) personeel 

van collega-installatiebedrijven en/of via een uitzendbureau ingehuurde 
(montage-) personeel inclusief de gemaakte reiskosten 

- Ingehuurde leerling monteurs via bijvoorbeeld Installatiewerk/ ROC etc. 
- Hieronder vallen ook ingeleend projectgebonden personeel en stafpersoneel. 
- De verdeling van soorten personeel is te vinden onder 5. Loonkosten. 
 
Begrippen 
- Kosten inleenkrachten: 

• Kosten voor in het inhuren van personeel, alleen uur kosten. 

 
Vraag 5: Loonkosten 
Hoe in te vullen? 
- De loonkosten worden in 3 categorieën verdeeld: montagepersoneel, 

projectgebonden personeel, stafpersoneel.  
- De eventueel ontvangen ziekengelden en subsidies dient u van de  totale som 

van de loonkosten af te trekken. 
- Eenmalige uitkeringen (zoals t.b.v. in/uitstroom personeel) worden verwerkt in de 

post buitengewone baten en lasten. 
- Aan de hand van de check gem loon kunt u controleren of het bedrag en/ of het 

aantal medewerkers klopt 
 
FTE: full time equivalent oftewel voltijdskracht: iemand die 50% werkt ten opzichte 
van iemand die full time werkt wordt gezien als 0,5 FTE.  
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Begrippen 
- Loonkosten 

• Brutolonen (incl. 13e maand)  
• Vakantietoeslag (en -bonnen)  
• Sociale premies  
• Pensioenpremies  
• Winstdelingsregelingen  

 
 

Vraag 5.1: Montage 
personeel:  
- Leerling monteur 
- Assistent monteur 
- Monteur 
- Servicemonteur  
- Chef monteur 
- Hardware engineer 
- Software engineer 
- Werkplaatsmedewerker 
- Chef werkplaats 
 

Vraag 5.2: Projectgebonden
personeel: 
- Verkoop en marketing 
- Calculatie 
- Engineering 
- Werkvoorbereiding 
- Inkoop 
- Magazijn 
- Projectleiding 
- Service & Onderhoud 

coördinator 

Vraag 5.3: Staf: 
- Directie 
- Financiën en 

administratie 
- Kwaliteit Arbo Milieu 
- Secretariaat, receptie 

en huishoudelijke 
dienst 

- ICT 
- HRM 
- Marcom 

 
 
Op benchmark.managementcentrum.nl vindt u een uitgebreide lijst met alternatieve 
namen die zijn geclusterd rond de standaardfuncties die ook worden gebruikt in het 
onderzoek Salarismonitor dat eens per twee jaar wordt gehouden. 
 
Benchmark.managementcentrum.nl > definities > standaard afdelingen en functies.  
   
Van een aantal van deze standaardfuncties heeft Techniek Nederland standaard 
functieprofielen gemaakt. Op deze wijze heeft u houvast bij het indelen van uw 
personeel in het tabblad “verdeling personeel.”  
 
Vraag 6: Managementvergoeding 
Hoe in te vullen? 
- Alleen de looncomponent 
- Andere componenten, zoals vergoeding auto,  

dient te worden geplaatst onder vervoerskosten.  
- Opgave aantal personeelsleden (in FTE) dat  

een managementvergoeding krijgt 
 
 
Begrippen 
- Managementvergoeding: Het bedrag dat niet via de loonadministratie van het 

bedrijf aan een directeur wordt betaald als vergoeding van zijn werkzaamheden.  
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Vraag 7: Afschrijvingen 
Hoe in te vullen? 
- Dit betreft alle afschrijvingen van vaste en financiële activa.  
- Afschrijving goodwill dient onder de post buitengewone baten en lasten geplaatst 

te worden 
 

 
Vraag 7.2 afschrijvingen 
machines en gereedschap 
- Afschrijvingen machines en 

gereedschap 
- Afschrijvingen 

hoogwerkers/containers/ 
schaftkeet 

 

Vraag 7.3 afschrijvingen inventaris 
uitgesplitst 
- Afschrijvingen inventaris 

• Magazijn inventaris  
• Kantoor inventaris 
• Overige inventaris 

- Afschrijvingen IT 
• Afschrijvingen hardware 
• Afschrijvingen software 

 

Vraag 7.4 afschrijvingen 
vervoersmiddelen 
- Deze afschrijvingen 

uitsplitsen over montage, 
projectgebonden en 
stafpersoneel 

 
 

 
Vraag 8.1: Overige personeelskosten 
Hoe in te vullen? 
- Deze kosten verdelen over drie categorieën personeel, namelijk montage, 

projectgebonden en stafpersoneel 
- De kosten van eventuele kilometervergoedingen worden verwerkt in de post 

vervoerskosten. 
 
Begrippen 
- Overige personeelskosten zijn kosten die de werkgever vergoedt zodat het 

personeel haar functie kan uitoefenen.  
• De overige personeelskosten kunnen worden toegerekend aan het personeel 

of aan het bedrijf. Op basis van deze verdeling valt onder deze post de 
volgende kosten: 

 
Personeel 
- Vergoeding woon-werkverkeer 
- BTW privégebruik auto's 
- Opleidingskosten 
- Subsidies opleidingen 
- Vergoeding stagiaires 
- Kleding personeel 
- Persoonlijke 

beschermingsmiddelen 
- Personeelsgeschenken 
 

Bedrijf 
- Selectie en werving 
- Kantinekosten 
- Arbo kosten 
- Loonadministratiekosten 
- Personeelsvereniging 
- Personeelsblad 
- Personeelsfeest/bijeenkomsten 
- Personeelsverzekering 
- Personeelsongevallenverzekering 
- Bijdrage ziektekostenverzekering 
- Premie ziekteverzuimverzekering 
- Kosten ondernemingsraad 
- Diverse personeelskosten   

Vraag 8.2: Productiekosten 
Begrippen 
- Productiekosten 

• Kosten containers 
• Kosten pallets 
• Aanschaf gereedschap, haspels etc. 
• Onderhoud gereedschap 
• Gasverbruik gereedschap 
• Trappen en ladders 
• Hulpmaterialen 
• Huur gereedschap/ machines 
• Diverse kosten 
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Vraag 8.3: Huisvestingskosten 
Begrippen 
- Huisvestingskosten 

• Huurkosten    
• Huuropbrengsten 
• Reparatie/ onderhoud 
• Elektriciteit 
• Gas 
• Water 
• Schoonmaak 
• Beveiliging 
• Magazijn inrichting 

 
Vraag 8.4: Verkoopkosten 
Hoe in te vullen? 
- Alleen de kosten gerelateerd aan marketing en verkoop worden meegenomen 
- Voorziening en/ of afschrijving op debiteuren kunt u apart opgeven of vermelden 

onder post 11 diverse baten en lasten 
 
Begrippen 
- Verkoopkosten 

• Reclame en advertenties 
• Beurzen 
• Representatie 
• Relatiegeschenken 
• Sponsoring en giften 
• Huisstijl 
• Opening nieuw pand 
• Overige reclamekosten 

 
Vraag 8.5: Vervoerskosten 
Hoe in te vullen? 
- Het betreft hier de gemaakte vervoerskosten voor personeel in vaste dienst.  
- Deze kosten verdelen over drie categorieën personeel, namelijk montage, 

projectgebonden en stafpersoneel 
 
Begrippen 
- Vervoerskosten  

• Leasetermijnen 
• Rente leaseverplichtingen 
• Overige leasekosten 
• Brandstof 
• Reparatie en onderhoud 
• Verzekering en wegenbelasting 
• Autoschade 
• Verkeersboetes 
• Track-and-trace kosten 
• Parkeergelden 
• Overige kosten 
• Kilometervergoeding 

 

- Onderhoud inventaris 
- Servicekosten 
- Dotatie voorziening groot onderhoud 
- Afvalverwerking 
- Verzekeringen huisvesting en inventaris 
- Gemeentelijke belastingen 
- Overige huisvesting 
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Vraag 8.6: Kantoorkosten 
Begrippen 
Kantoorkosten zijn onder te verdelen naar automatisering, kantoor en overig.  
Kantoor 
- Abonnementen / vakbladen 
- Contributie / lidmaatschappen 
- Telefoonkosten 
- Drukwerk 
- Kopieerapparaten 
- Lichtdrukkosten                 
- Portokosten 
- Kantoorbenodigdheden 
 
IT kosten 
- Computerbenodigdheden 
- Licentiekosten 
- Leasing hardware 
- Website kosten 
- Hosting bijdrage  
- Abonnementen automatisering 
- Advies 
- Overige automatiseringskosten 
 

 
Vraag 8.7: Algemene kosten 
Begrippen 
Algemene kosten zijn onder te verdelen naar advies, verzekering en kwaliteit. 

Advies 
- Accountantskosten 
- Juridisch advies 
- Notariskosten 
- Advieskosten 
- Adviseursvergoeding 
Kwaliteit 
- Kwaliteitskosten                
- Certificeringskosten 
 

Verzekering 
- WA bedrijfsverzekering 
- CAR verzekering 
- Brandverzekering 
- Bedrijfsschadeverzekering 
- Verzekeringen overige 
- Bestuurdersaansprakelijkheid 
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Vraag 9: Financiële baten en lasten 
Hoe in te vullen? 
- Financiële lasten wordt onderverdeeld in bancaire rentelasten en overige 

financiële lasten. 
 
Begrippen 
- 9.1 Financiële baten:  

• Ontvangen rente 
• Betalingskorting ontvangen 
• Overige financieringsopbrengsten 

 
- 9.2.1 Bancaire rentelasten:  

• Te betalen rente van middellange leningen  
• Te betalen rente van leningen en hypotheek 

 
- 9.2.2 Overige financiële lasten:  

• Rente leningen groepsmaatschappijen 
• Rente g-rekening 
• Rente belastingdienst    
• Boete rente leveranciers       
• Betalingskorting verstrekt 
• Bankkosten                      
• Boetes belastingdienst 
• Incassokosten debiteuren    
• Kredietverzekering debiteuren 
• Kosten betalingsverkeer 
• Overige financieringskosten     

 
 
Vraag 11: Buitengewone baten en lasten 
Hoe in te vullen? 
- In deze post komen alle eenmalige en bijzondere zaken die geboekt werden in 

desbetreffend jaar. 
- Deze posten hebben geen oorzakelijk verband met een “normale” 

bedrijfsvoering. 
 
Begrippen 
- Buitengewone baten en lasten 
- Afschrijving goodwill 
- Directiepensioen voor zover eenmalige dotatie (backservice) 
- Tantièmes directie 
- Commissarisbeloning 
- Uitgekeerde schade aan derden 
- Dotatie dubieuze debiteuren  
- Betalingsverschil crediteuren 
- Dotatie voorziening schadeclaims  
- Dotatie voorziening garantie verplichting  
- Diverse baten en lasten 
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4. Tabblad ‘uren’ 
 
Vraag 1: Aantal ziektedagen 
Hoe in te vullen? 
- Ziektedagen opgeven voor twee groepen, montage- en overig personeel.  
 
Begrippen 
- Montage personeel (zie vraag 5.1) 
- Overig personeel (zie vraag 5.2 t/m 5.4) 

 
Vraag 2:  Aantal uren van inleenkrachten 
Hoe in te vullen? 
- Uren opgeven voor drie groepen, monteurs, leerlingen en projectgebonden 

personeel. 
- Indien het aantal uur onbekend is, kan een schatting worden gemaakt door het 

totale bedrag aan inleen te delen door een gemiddeld inleentarief. 
 
Begrippen 
- Montage personeel: zie vraag 5.1 
- Projectgebonden personeel: zie vraag 5.2 

 
Vraag 3: Productie-uren en betaalde uren 
Hoe in te vullen? 
- Deze vraag heeft betrekking op het aantal uren van het eigen montagepersoneel 

op het werk  
- Splits het aantal ‘standaard’ productieve uren en het aantal overwerkuren.  
- Geef tevens het aantal door de werkgever betaalde reisuren aan. 
 
Begrippen 

Productieve uren: Berekening aantal standaard productieve uren eigen 
monteurs in 2021 
Kalenderdagen                           365 dagen  
Weekenddagen                      -/- 104 dagen  
Vakantiedagen en scholing  -/-   25 dagen (daadwerkelijk 
opgenomen dagen!) 
Arbeidsduurverkorting             -/-        13 dagen 
Verplichte vrije dagen              -/-            6 dagen 
Aantal werkdagen                   =     217 dagen (= 1.736 uur) 

 
Overig verzuim                        -/-      … dagen 
Ziekteverzuim                         -/-      … dagen 
Weers verlet                              -/-      … dagen 
Niet productieve dagen            -/-      ... dagen 
Seniorendagen   -/-      … dagen  
Scholingsdagen   -/- … dagen  
Standaard productieve dagen             =          … dagen * 8= ... uur 
 

Op Productieve uren - Management Centrum Benchmark  vindt u een excel-bestand 
met de berekening. 
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Vraag 4: Op project/ bon geschreven uren door projectgebonden 
personeel 
Hoe in te vullen? 
- Deze vraag heeft betrekking op het aantal geschreven uren van het 

projectgebonden personeel op projecten/ bon 
- Dit hoeven niet per se door de klant betaalde uren te zijn; het is een bedrijfs 

interne indicatie. 

5. Tabblad ‘balans + overig’ 

Balansgegevens 
Hoe in te vullen? 
- Indien de definitieve jaarstukken niet beschikbaar zijn, gebruik voorlopige 

(concept) gegevens of de kolommenbalans. 
- Het jaarverslag van de werkmaatschappij is leidend voor het invullen van de 

bedrijfsvergelijking. 
- Right of use (ifrs 16): hoeft alleen te worden ingevuld als volgens IFRS wordt 

gewerkt. 
- Onderhanden werk (post 9 en 17) wordt door ons gesaldeerd, 1 van de twee 

moet worden ingevuld. 
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nr Hoofdgroep Uitsplitsing
01 Som der bedrijfsopbrengsten Som der bedrijfsopbrengsten
02 Kosten van materiaalverbruik Inkoop bonussen
02 Kosten van materiaalverbruik Kostprijs materiaal
02 Kosten van materiaalverbruik Mutatie voorraad
03 Kosten van uitbesteed werk Kosten van uitbesteed werk
04 Kosten inleenkrachten Ingeleend montagepersoneel
04 Kosten inleenkrachten Ingeleend projectgebonden personeel
04 Kosten inleenkrachten Ingeleend staf personeel
04 Kosten inleenkrachten Leerling monteurs
05a Lonen en salarissen Brutolonen (incl. 13e maand)
05a Lonen en salarissen Vakantietoeslag (en -bonnen)
05a Lonen en salarissen Winstdelingsregelingen
05b Sociale lasten Sociale premies
05c Pensioenlasten Pensioenpremies
06 Managementvergoeding Managementvergoeding
07 Afschrijvingen Afschrijvingen
071 Afschrijvingen Grond, gebouwen, verbouwing Afschrijvingen Grond, gebouwen, verbouwing
072 Afschrijvingen Machines en gereedschappen Afschrijvingen 
072 Afschrijvingen Machines en gereedschappen Afschrijvingen machines en gereedschap
073 Afschrijvingen Inventarissen Afschrijvingen hardware
073 Afschrijvingen Inventarissen Afschrijvingen kantoor inventaris
073 Afschrijvingen Inventarissen Afschrijvingen magazijn inventaris
073 Afschrijvingen Inventarissen Afschrijvingen overige inventaris
073 Afschrijvingen Inventarissen Afschrijvingen software
074 Afschrijvingen Vervoermiddelen Afschrijvingen Vervoermiddelen
075 Overige vaste activa Overige vaste activa
076 Boekwinst / verlies Boekwinst / verlies
081 Overige personeelskosten Arbo kosten
081 Overige personeelskosten Bijdrage ziektekostenverzekering
081 Overige personeelskosten BTW privé gebruik auto's
081 Overige personeelskosten Diverse personeelskosten
081 Overige personeelskosten Kantinekosten
081 Overige personeelskosten Kleding personeel
081 Overige personeelskosten Kosten ondernemingsraad
081 Overige personeelskosten Loonadministratiekosten
081 Overige personeelskosten Opleidingskosten
081 Overige personeelskosten Personeelsblad
081 Overige personeelskosten Personeelsfeest/bijeenkomsten
081 Overige personeelskosten Personeelsgeschenken
081 Overige personeelskosten Personeelsongevallenverzekering
081 Overige personeelskosten Personeelsvereniging
081 Overige personeelskosten Personeelsverzekering
081 Overige personeelskosten Persoonlijke beschermingsmiddelen
081 Overige personeelskosten Premie ziekteverzuimverzekering
081 Overige personeelskosten Selectie en werving
081 Overige personeelskosten Subsidies opleidingen
081 Overige personeelskosten Vergoeding stagiaires
081 Overige personeelskosten Vergoeding woon-werkverkeer
082 Productiekosten Aanschaf gereedschap, haspels etc.
082 Productiekosten Diverse kosten
082 Productiekosten Gasverbruik gereedschap
082 Productiekosten Hulpmaterialen
082 Productiekosten Huur gereedschap / machines
082 Productiekosten Kosten containers
082 Productiekosten Kosten pallets
082 Productiekosten Onderhoud gereedschap
082 Productiekosten Trappen en ladders

6. Bijlage: Brugstaat exploitatierekening 
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nr Hoofdgroep Uitsplitsing
083 Huisvestingskosten Afvalverwerking
083 Huisvestingskosten Beveiliging
083 Huisvestingskosten Dotatie voorziening groot onderhoud
083 Huisvestingskosten Elektriciteit
083 Huisvestingskosten Gas
083 Huisvestingskosten Gemeentelijke belastingen
083 Huisvestingskosten Huurkosten
083 Huisvestingskosten Huuropbrengsten
083 Huisvestingskosten Magazijn inrichting
083 Huisvestingskosten Onderhoud inventaris
083 Huisvestingskosten Overige huisvesting
083 Huisvestingskosten Reparatie / onderhoud
083 Huisvestingskosten Schoonmaak
083 Huisvestingskosten Servicekosten
083 Huisvestingskosten Verzekeringen huisvesting en inventaris
083 Huisvestingskosten Water
084 Verkoopkosten Beurzen
084 Verkoopkosten Huisstijl
084 Verkoopkosten Opening nieuw pand
084 Verkoopkosten Overige reclamekosten
084 Verkoopkosten Reclame en advertenties
084 Verkoopkosten Relatiegeschenken
084 Verkoopkosten Representatie
084 Verkoopkosten Sponsoring en giften
085 Vervoerskosten Autoschade
085 Vervoerskosten Brandstof
085 Vervoerskosten Kilometervergoeding
085 Vervoerskosten Leasetermijnen
085 Vervoerskosten Overige leasekosten
085 Vervoerskosten Overige vervoerskosten
085 Vervoerskosten Parkeergelden
085 Vervoerskosten Rente leaseverplichtingen
085 Vervoerskosten Reparatie en onderhoud
085 Vervoerskosten Track-and-trace kosten
085 Vervoerskosten Verkeersboetes
085 Vervoerskosten Verzekering en wegenbelasting
086 Kantoorkosten Abonnementen / vakbladen
086 Kantoorkosten Abonnementen automatisering
086 Kantoorkosten Computerbenodigdheden
086 Kantoorkosten Contributie / lidmaatschappen
086 Kantoorkosten Drukwerk
086 Kantoorkosten Hosting bijdrage
086 Kantoorkosten Kantoorbenodigdheden
086 Kantoorkosten Kopieerapparaten
086 Kantoorkosten Leasing hardware
086 Kantoorkosten Licentiekosten
086 Kantoorkosten Lichtdrukkosten
086 Kantoorkosten Overige automatiseringskosten
086 Kantoorkosten Portokosten
086 Kantoorkosten Telefoonkosten
086 Kantoorkosten Website kosten
087 Algemene kosten Accountantskosten
087 Algemene kosten Advieskosten
087 Algemene kosten Adviseursvergoeding
087 Algemene kosten Bedrijfsschadeverzekering
087 Algemene kosten Bestuurdersaansprakelijkheid
087 Algemene kosten Brandverzekering
087 Algemene kosten CAR verzekering
087 Algemene kosten Certificeringskosten
087 Algemene kosten Juridisch advies
087 Algemene kosten Kwaliteitskosten
087 Algemene kosten Notariskosten
087 Algemene kosten Verzekeringen overige
087 Algemene kosten WA bedrijfsverzekering
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nr Hoofdgroep Uitsplitsing
09 Financiële baten en lasten Financiële baten en lasten
091 Financiële baten Betalingskorting ontvangen
091 Financiële baten Ontvangen rente
091 Financiële baten Overige financieringsopbrengsten
092 Financiële lasten Bankkosten
092 Financiële lasten Betalingskorting verstrekt
092 Financiële lasten Boete rente leveranciers
092 Financiële lasten Boetes belastingdienst
092 Financiële lasten Incassokosten debiteuren
092 Financiële lasten Kosten betalingsverkeer
092 Financiële lasten Kredietverzekering debiteuren
092 Financiële lasten Overige financieringskosten
092 Financiële lasten Rente belastingdienst
092 Financiële lasten Rente g-rekening
092 Financiële lasten Rente leningen groepsmaatschappijen
092 Financiële lasten Te betalen rente van leningen en hypotheek
092 Financiële lasten Te betalen rente van middellange leningen
10 Exploitatieresultaat Exploitatieresultaat
11 Buitengewone baten en lasten Afschrijving goodwill
11 Buitengewone baten en lasten Betalingsverschil crediteuren
11 Buitengewone baten en lasten Buitengewone baten en lasten
11 Buitengewone baten en lasten Commissarisbeloning
11 Buitengewone baten en lasten Directiepensioen voor zover eenmalige dotatie 
11 Buitengewone baten en lasten Diverse baten en lasten
11 Buitengewone baten en lasten Dotatie dubieuze debiteuren
11 Buitengewone baten en lasten Dotatie voorziening garantie verplichting
11 Buitengewone baten en lasten Dotatie voorziening schadeclaims
11 Buitengewone baten en lasten Tantièmes directie
11 Buitengewone baten en lasten Uitgekeerde schade aan derden
12 Resultaat voor belastingen Resultaat voor belastingen
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Management Centrum Nederland 

Management Centrum, opgericht in 1974, adviseert directies en aandeelhouders op 

bedrijfseconomisch terrein. Ons team bestaat uit bedrijfseconomen en ondernemers 

met aantoonbare kennis en ervaring in de markten waarin onze klanten actief zijn. 

Wij zijn goed op de hoogte van de processen en trends in de overnamemarkt voor 

familiebedrijven en wij kennen de spelers in de markt. Gedegen 

bedrijfseconomische kennis én branchekennis vormen voor ons de basis voor 

succesvolle samenwerking van klant en adviseur. 

Persoonlijk, professioneel, pragmatisch 
met passie voor de installatiebranche 

Uw adviseurs 

 

 

  

Wij stellen ons graag aan u voor

Drs. Ger W. Zwartendijk 

zwartendijk@managementcentrum.nl 

06 - 15 01 15 48 

 

Drs. Peter A. J. van Peer 

vanpeer@managementcentrum.nl 

06 - 53 74 65 75 

 

Drs. Joost (J.V.M.) Kunst 

kunst@managementcentrum.nl 

06 - 51 60 35 15 

 

Meer informatie 

Management Centrum Nederland BV 

Zijpendaalseweg 41, 6814 CC Arnhem 

026 - 443 06 46 

info@managementcentrum.nl 

www.managementcentrum.nl 

 

Arnhem, november 2022 

De inhoud van deze publicatie is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Ondanks de zorgvuldige 

uitvoering van het onderzoek kan het risico van onduidelijkheden of onjuistheden niet geheel worden 

vermeden. Management Centrum Nederland b.v. sluit iedere aansprakelijkheid uit zowel voor schade die 

mocht voortvloeien uit het gebruik van deze gegevens, als schade die zou kunnen ontstaan als gevolg 

van onvolledigheden, onjuistheden of onvolkomenheden in deze publicatie.
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