
Met dit werkblad maakt u een balans. Cellen in deze kolom bevatten handige instructies voor het gebruik van dit werkblad. Druk op de pijl-omlaag om aan de slag te gaan.

Voer in de cel rechts de naam van het bedrijf in. De titel van dit werkblad staat in cel D1. De volgende aanwijzing staat in cel A4.

Het label Activa staat in de cel rechts.Activa

Voer de gegevens in in de tabel Vlottende activa die begint in de cel rechts. De volgende aanwijzing staat in cel A14.Vlottende activa: 2019 2018

Bank Rekening Courant 978,00                        1.478,00                     

Bank Deposito 24.000,00                   32.500,00                   

-                               

-                               -                               

-                               -                               

-                               -                               

Totaal vlottende activa 24.978,00                  33.978,00                  

Voer de gegevens in in de tabel Vaste activa die begint in de cel rechts. De volgende aanwijzing staat in cel A21.Vaste activa: 2019 2018

Onroerend goed 97.506,00                   97.506,00                   

Inventaris 9.145,00                     9.145,00                     

Verbouwingen 5.000,00                     800,00                        

Minus geaccumuleerde afschrijvingen 2.200,00                     1.900,00                     

Totaal vaste activa 113.851,00                109.351,00                

Voer de gegevens in in de tabel Overige activa die begint in de cel rechts. De volgende aanwijzing staat in cel A25.Overige activa: 2019 2018

-                               -                               

Totaal overige activa -                               -                               

Totaal activa voor vorig jaar wordt automatisch berekend in cel C25 en Totaal activa voor dit jaar in cel D25. De volgende aanwijzing staat in cel A27.Totaal activa 138.829,00       143.329,00       

Het label Passiva en eigen vermogen staat in de cel rechts.Passiva en eigen vermogen

Voer de gegevens in in de tabel Huidige passiva die begint in de cel rechts. De volgende aanwijzing staat in cel A37.Huidige passiva: 2019 2018

Crediteuren 138,00                        120,00                        

-                               -                               

Totaal vlottende passiva 138,00                        120,00                        

Voer de gegevens in in de tabel Langlopende schulden die begint in de cel rechts. De volgende aanwijzing staat in cel A41.Langlopende schulden: 2019 2018

-                               -                               

Totaal langlopende schulden -                               -                               

Voer de gegevens in in de tabel Eigen vermogen die begint in de cel rechts. De volgende aanwijzing staat in cel A46.Eigen vermogen: 2019 2018

138.691,00                143.209,00                

-                               -                               

Totaal eigen vermogen 138.691,00                 143.329,00 

Totaal passiva en eigen vermogen van vorig jaar worden automatisch berekend in cel C46 en voor het dit jaar in cel D46. De volgende aanwijzing staat in cel A49.Totaal passiva en eigen vermogen 138.829,00       143.329,00       

Saldo vorige jaar wordt automatisch berekend in cel C49 en Saldo huidige jaar staat in cel D49.
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