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Benchmarkrapportage
Cultuur, sport en recreatie

Dorssports Referentiegroep
Branche 93112 Sporthallen, sportzalen 

en gymzalen
Branche R Cultuur, sport en recreatie

Rechtsvorm Eenmanszaak Aantal in groep 55

Plaats Heiloo Boekjaar 2017

Boekjaar 2017 Rechtspersoonlijkheid Zonder rechtspersoonlijkheid

Omzet � 567.167 Omvang Klein

Regio Heel Nederland

Grondslag Alle

Status Alle
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Uw financiële prestatie versus branchegenoten

In onderstaande tabellen worden de verkorte resultatenrekening en verkorte balans afgezet tegen het 
gemiddelde van de referentiegroep.

Dorssports Referentiegroep (n=55)*

x � 1 % x � 1 %

Netto omzet 567.167 100 % 567.167 100 %

Mutatie onderhanden projecten 0 .. 0 0 %

Voorraadmutaties 0 .. 654 0 %

Inkoopwaarde 56.860 10 % 114.679 20 %

Brutomarge 510.307 90 % 453.142 80 %

Overige bedrijfsopbrengsten 0 .. 8.925 2 %

Bedrijfskosten 385.046 68 % 243.113 43 %

Personeelskosten 178.154 31 % 81.703 14 %

Exploitatiekosten 0 .. 8.780 2 %

Inventariskosten 0 .. 11.418 2 %

Huisvestingskosten 155.795 27 % 68.616 12 %

Autokosten 0 .. 9.760 2 %

Verkoopkosten 3.381 1 % 16.282 3 %

Algemene kosten 34.269 6 % 30.917 5 %

Overige bedrijfskosten 13.447 2 % 15.635 3 %

Afschrijvingen 33.626 6 % 44.524 8 %

Bedrijfsresultaat 91.635 16 % 174.430 31 %

Financiële baten en lasten -13.307 -2 % -14.297 -3 %

Gewoon resultaat vóór belasting 78.328 14 % 160.133 28 %

* Posten in deze (rechter)kolom zijn geschaald op basis van de netto omzet van de testonderneming (linker kolom).

 

Dorssports Referentiegroep (n=55)**

x � 1 % x � 1 %

Activa

Immateriële vaste activa 12.260 8 % 1.303 1 %

Materiële vaste activa 115.328 78 % 95.417 64 %

Financiële vaste activa 0 .. 540 0 %

Voorraden 0 .. 20.656 14 %

Vorderingen 20.569 14 % 6.944 5 %

Liquide middelen 0 .. 23.297 16 %

Totaal activa 148.157 100 % 148.157 100 %

Passiva

Eigen vermogen -283.195 -191 % 72.475 49 %

Voorzieningen 0 .. 416 0 %

Langlopende schulden 154.593 104 % 54.492 37 %

Kortlopende schulden 276.759 187 % 20.773 14 %

Vermogensbehoefte 0 .. 0 ..

Totaal passiva 148.157 100 % 148.157 100 %

** Posten in deze (rechter)kolom zijn geschaald op het totaal vermogen van de testonderneming (linker kolom).
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Bandbreedtes resultatenrekening en balansposten

In onderstaande grafieken worden uw financiële prestaties afgezet tegen de referentiegroep. 
Hieronder staat middels een legenda toegelicht hoe u de grafieken dient te interpreteren.
 

Laagste waarneming
binnen de referentiegroep*

Hoogste waarneming
binnen de referentiegroep*

Gemiddelde van
de referentiegroep

Gemiddelde 50% van alle waarnemingen
binnen de referentiegroep

Positie van uw
onderneming*

 
* Indien de laagste of hoogste waarneming, of de positie van uw onderneming buiten het bereik van de referentiegroep valt, 
wordt dit met een pijl aan het eind van de as weergegeven.

 
Netto omzet
De netto omzet is de totale omzet van alle 
verkochte goederen en diensten.
 
Bedrijfskosten
Hierin zijn alle bedrijfskosten, zoals 
personeelskosten, auto- en transportkosten, 
huisvestingskosten, onderhoudskosten, 
verkoopkosten en andere bedrijfskosten 
opgenomen.
 
Winst voor belastingen
De winst voor belastingen is het commerciële 
resultaat; omdat we geen rekening houden met 
fiscale correcties, kan dit afwijken van het resultaat 
volgens de fiscale aangifte.
 
Materiële vaste activa
Bestaat uit grond, gebouwen, machines, 
vervoermiddelen en inventaris.
 
Voorraden
Hieronder zijn alle voorraden handelsgoederen, 
grondstoffen en gereed product begrepen, evenals 
de kosten van onderhanden projecten.
 
Eigen vermogen
Bevat naast het (aandelen)kapitaal ook de 
wettelijke, statutaire en overige reserves.
 
Langlopende schulden
Dit zijn alle leningen en andere financieringen die 
op de langere termijn moeten worden afgelost. De 
aflossingsverplichting voor het komende jaar is hier 
niet bij inbegrepen.
 
Balanstotaal
Dit is het totaal van alle activa, gelijk aan het totaal 
van alle passiva.
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Kengetallen

Op basis van de resultatenrekening en de balans is een aantal kengetallen berekend. Van de 
belangrijkste kengetallen zijn de bandbreedtes hieronder weergegeven.
 

Rentabiliteit
Onder rentabiliteit verstaan we de verhouding tussen winst en het vermogen (eigen vermogen, dan 
wel totaal vermogen) dat deze winst heeft gegenereerd. De rentabiliteit is een belangrijke maatstaf 
voor beslissingscalculaties op de lange termijn.
 
Brutomarge
De brutomarge is de omzet minus de kostprijs van 
de omzet, gedeeld door de omzet.
 
Rentabiliteit eigen vermogen
De rentabiliteit van het eigen vermogen is de winst 
(voor belastingen) gedeeld door het eigen 
vermogen.
 
 

Kredietwaardigheid
De kredietwaardigheid geeft een beeld over de financiële gezondheid van de onderneming.
 
Solvabiliteit
Dit is de verhouding tussen eigen vermogen en 
vreemd vermogen (langlopende en kortlopende 
schulden).
 
Rating
De rating geeft een oordeel over de algemene 
kredietwaardigheid van de onderneming en wordt 
uitgedrukt in een 
uitvalwaarschijnlijkheidspercentage.
 
 

Liquiditeit
De liquiditeit geeft aan in welke mate een onderneming haar lopende betalingsverplichtingen kan 
voldoen.
 
Current ratio
De current ratio meet de financiële toestand en 
specifiek de liquiditeit van een bedrijf. Het geeft de 
mate aan waarin een bedrijf de verschaffers van 
het kort vreemd vermogen (kortlopende schulden) 
kan betalen uit de vlottende activa (voorraden, 
vorderingen en liquide middelen).
 
Defensive interval (weken)
Het defensive interval geeft aan (in weken) hoe 
lang een bedrijf bij het ontbreken van activiteiten 
niet in liquiditeitsproblemen komt.


