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INLEIDING

Winst maken: wie wil dat nou niet? Producten inkopen en ze voor een hogere prijs verkopen.
En er dan ook graag veel van verkopen. Zo simpel werkt het in de praktijk niet altijd. Behalve
de inkoopprijs maak je ook allerlei andere kosten. Wanneer je goedkoop wilt inkopen, moet
je misschien wel een heel grote partij kopen. Dat levert vragen op, zoals: waar laat je die
producten? Hoe vind je klanten? Ga je reclame maken? Heb je personeel nodig om de producten
te verkopen? Voordat je het weet, maak je een heleboel kosten. Die kosten moet je wel
terugverdienen met de verkoop anders maak je geen winst. Daarom is het belangrijk dat je
inzicht hebt in je cijfers. Zo kun je goede beslissingen nemen over de producten die je opneemt
in je assortiment, over een passende vestigingsplaats of de aanschaf van een auto.

Financieel beleid heeft alles te maken met inzicht in de cijfers van je bedrijf. En met het nemen
van beslissingen op basis van die cijfers. Hoe hoog zijn de kosten? Kan ik de kosten verlagen?
Wanneer maak ik nog winst?
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KERNTAKEN ENWERKPROCESSEN

In Financieel 1 –Kosten enwinst komen de volgende kerntaken en werkprocessen aan de orde:

Manager retail:
B1-K4 Voert beleid van de organisatie uit.

Werkprocessen bij kerntaak B1-K4 (Manager retail)
B1-K4-W3 Maakt een omzet- en kostenplan en bewaakt dit. Hfdst. 1 tot en met 6

Ondernemer retail:
B1-K3 Geeft strategisch leiding aan de retailonderneming.

Werkprocessen bij kerntaak B1-K3 (Ondernemer retail)
B1-K3-W2 Maakt exploitatie- en liquiditeitsbudgetten. Hfdst. 1 tot en met 6

Daarnaast worden in Financieel 1 – Kosten en winst een aantal werkprocesoverstijgende
onderwerpen behandeld.
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HOOFDSTUK 1
INTRODUCTIE

Een onderneming moet winst maken om te kunnen blijven bestaan. Winst maak je als je omzet
hoger is dan de kosten die je moet maken voor het behalen van die omzet. Als je weet wat je
omzet is en hoe hoog je kosten zijn, heb je inzicht in je financiële situatie en weet je of je winst
maakt. Alleen met dat inzicht kun je op tijd bijsturen en een financieel beleid uitzetten.
Het kunnen lezen van een balans is ook een voorwaarde voor het goed bedenken en uitvoeren
van financieel beleid.

In dit hoofdstuk komen enkele onderwerpen van financieel beleid kort aan de orde. Verderop
in het boek ga je hiermee verder aan de slag.



Opdracht 1 Openingsopdracht bij dit hoofdstuk
Blader of scroll door de theorie en bekijk het filmpje.

a. Welke onderwerpen komen in dit hoofdstuk aan de orde?
b. Van welk onderwerp uit dit hoofdstuk wil je meer weten? Motiveer je antwoord.
c. Stel, je gaat de komende zomer backpacken en je wilt een week doorbrengen in een

spannende Europese stad. Voordat je op reis gaat, is het verstandig om te bedenken hoeveel
geld je nodig hebt.
Welke kosten verwacht je te maken?
Maak een lijstje van alle kosten die je verwacht. Bedragen vermelden is niet nodig. Het is
voldoende om de kostensoorten te benoemen.

1.1 Omzet
Als manager of ondernemer heb je kennis nodig van financieel beleid. Zo kun je betere
beslissingen nemen op het gebied van geld en ervoor zorgen dat er omzet en winst worden
gemaakt.

Financieel beleid is het maken van plannen – en het nemen van beslissingen – over geld om
gestelde bedrijfsdoelen te bereiken. Het gaat om gedrag dat mensen in een organisatie bewust
toepassen om de financiële doelstellingen te halen.

Een onderneming moet voldoende omzet halen en daar horen onderwerpen bij zoals:
• Waarde toevoegen
• Kostprijs en verkoopprijs
• Kengetallen over omzet en voorraad

Waarde toevoegen
In de retail lever je producten aan consumenten. Het product dat je inkoopt voor een bepaalde
prijs is hetzelfde product dat je verkoopt. Toch voeg je waarde toe aan het product, waardoor
de consument er meer voor wil betalen dan die inkoopprijs. Die toegevoegde waarde kan
bijvoorbeeld bestaan uit:
• Het selecteren en bekendmaken van een artikel bij de doelgroep via een website of winkel.
• Artikelen in grote aantallen inkopen en in kleine aantallen verkopen aan consumenten.
• Goed aankoopadvies geven en service verlenen.

Deze en andere activiteiten zorgen voor een verschil tussen de kostprijs en de verkoopprijs.

Kostprijs en verkoopprijs
De kosten die je per verkocht product maakt, noem je dekostprijs. De kostprijs van een product
laat zien of je bij een bepaalde verkoopprijs genoeg winst maakt. Zo is het handig om bij de
samenstelling van het assortiment te weten welke artikelen een grote bijdrage leveren aan de
winst en welke een kleinere. Producten die een kleine bijdrage aan de winst leveren, kunnen
toch interessant zijn om te verkopen. Bijvoorbeeld omdat je daardoor extra klanten trekt. Denk
hierbij onder meer aan actieartikelen of serviceartikelen.

Om de kostprijs te berekenen, deel je de kosten in twee typen kosten in: constante en variabele
kosten. Constante kosten veranderen niet als de omvang van de verkopen verandert, variabele
kosten doen dat wel.
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Je kunt ook op een andere manier naar de kosten kijken. Zo kun je nagaan welke kosten direct
verband houden met een product (directe kosten) en welke kosten niet direct gekoppeld zijn
aan een product (indirecte kosten). De kosten van de receptioniste of de directeur zijn
voorbeelden van indirecte kosten.
Om die indirecte kosten terug te verdienen, is het nodig om die kosten te verrekenen met een
opslagpercentage. Met dit opslagpercentage kun je een goede verkoopprijs vaststellen zonder
voor elk product een ingewikkelde berekening te hoeven maken.

Kengetallen over omzet en voorraad
Als je wilt weten hoe het gaat met je bedrijf kun je cijfers geven (net zoals voor een examen).
Die cijfers kun je ook gebruiken om prestaties te vergelijken. Zo kun je de prestaties van jouw
bedrijf vergelijken met die uit een eerdere periode. Of met de prestaties van andere bedrijven
uit je eigen of een andere branche. Dit noem je benchmarking.Benchmarking is het vergelijken
van de prestaties van jouw bedrijf met die van bedrijven uit dezelfde bedrijfstak. Je vergelijkt
en analyseert de verschillen om deze te verkleinen of te vergroten.
Op deze manier kun je goed in de gaten houden hoe jouw bedrijf zich ontwikkelt. Ook blijkt
hieruit of jouw bedrijf het beter of slechter doet dan een gemiddeld bedrijf in jouw branche.

Kengetallen zijn de uitkomsten van standaardberekeningen waarmee je prestaties kunt
vergelijken. Die kengetallen kunnen over allerlei onderwerpen gaan, zoals de hoeveelheid
geleend geld of het marktaandeel.
Een van die kengetallen is de omzetsnelheid, of omloopsnelheid, van de voorraad. Daaruit
kun je opmaken of producten lang op voorraad liggen of niet. Voor artikelen met een hoge
omzetsnelheid is een speciale aanduiding, die heten fast moving consumer goods (FMCG).
Veel producten in de supermarkt zijn FMCG’s, zoals voedsel, wasmiddelen, tandpasta en
toiletpapier. Winkels met deze producten maken veel gebruik van computers en netwerken.
Voor managers en ondernemers is het veel te ingewikkeld om die snelle en grote
goederenstromen te beheersen zonder automatisering. De juiste software is hier van grote
waarde.

Fast moving consumer goods
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Opdracht 2 Waarde
a. Als retailer of ondernemer voeg je waarde toe aan een product waardoor de consument er

meer voor wil betalen.

Geef vier voorbeelden van waarde toevoegen.

b. In personeelsadvertenties zie je regelmatig de afkorting FMCG staan. Het bedrijf zoekt dan
iemand met ervaring met dit soort producten.

Kies het juiste antwoord.
FMCG betekent fast moving consumer goods / foodmarket consumer goods.

c. Wat is het belangrijkste kenmerk van FMCG producten? Vul de juiste woorden in.

Deze producten hebben een hoge .

Ze liggen op voorraad of in de winkel.

d. Welke reden kan een bedrijf hebben om personeel te zoeken met ervaring met deze
producten?

1.2 Kosten
Om te kunnen handelen, moet je meestal eerstkostenmaken. Je moet bijvoorbeeld je personeel
betalen dat in de winkels staat en een pand huren.

Voorbeelden van kosten die een onderneming maakt, zijn:
• Exploitatiekosten
• Afschrijvingskosten

Exploitatiekosten
Bij het runnen van een bedrijf maak je exploitatiekosten. Exploitatiekosten zijn alle kosten
die voortkomen uit de bedrijfsvoering. Daarom worden exploitatiekosten ook welbedrijfskosten
genoemd. Welke exploitatiekosten je maakt, hangt sterk af van de omstandigheden.
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Voorbeelden van exploitatiekosten zijn:
• de huur van een winkelpand
• de autokosten
• de kosten voor personeel
• de kosten voor het houden van voorraad
• de overige kosten: de kosten die niet onder een van de andere kostenposten vallen

Van al die kosten moet je de facturen en bonnen goed bewaren en ordenen, en ze op een
slimme manier indelen. Dit ben je ook wettelijk verplicht. Zo zie je waar je het geld aan uitgeeft
en kun je nagaan of je die kosten kunt verantwoorden. Alle kosten maak je om ervoor te zorgen
dat het bedrijf goed blijft lopen en er voldoende winst wordt gemaakt. Hoe preciezer je vastlegt
welke kosten je maakt – en waarvoor – hoe beter je de kosten zo laag mogelijk kunt houden.

Hethoudenvanvoorraadbrengtkostenmet zich
mee.

Afschrijvingskosten
Voor een bedrijf heb je bedrijfsmiddelen nodig die langer dan een jaar meegaan, zoals:
• een winkelinventaris
• computersystemen
• een bestelauto
• een winkelpand

Dit noem je duurzame productiemiddelen of duurzame bedrijfsmiddelen. Die
productiemiddelen koop je niet om ze te verkopen, maar om ze zelf in het bedrijf voor langere
tijd te gebruiken. De kosten die daarbij horen, noem je afschrijvingskosten.

Afschrijvingskosten verdeel je over de jaren waarin je het productiemiddel gebruikt. Zo blijven
de kosten overzichtelijk voor grote uitgaven, zoals een winkelpand, een auto of een
geautomatiseerd magazijn. Het is verplicht om de kosten van duurzame bedrijfsmiddelen over
meerdere jaren te spreiden.
Naast de afschrijvingskosten komen er voor duurzame bedrijfsmiddelen vaak kosten bij voor
onderhoud en reparatie. Denk hierbij aan de schilderskosten voor een bedrijfspand, de
servicebeurt voor de (bestel)auto of de kosten voor updates van het computersysteem.

11

Hoofdstuk 1 Introductie



Opdracht 3 Voorbeelden van kosten
Geef vier voorbeelden van kosten in een schoenenwinkel.

Opdracht 4 Magazijn
a. Sommige winkels hebben een magazijn, andere niet.

Schrijf een voordeel en een nadeel op van een magazijn achter de winkel.

Voordeel:

Nadeel:

b. Kies het juiste antwoord.
De kosten van een magazijnruimte zijn gemiddeld hoger / lager dan de kosten van een
winkelruimte.

c. Licht je antwoord toe.

d. Geef drie voorbeelden van duurzame bedrijfsmiddelen die een witgoedzaak gebruikt.

1.3 Winst of verlies: het exploitatieoverzicht geeft inzicht
Om te weten of een onderneming winst of verlies heeft gemaakt, moet je alle opbrengsten en
alle kosten met elkaar verrekenen.

Het exploitatieoverzicht of de exploitatierekening geeft een overzicht van alle opbrengsten
en alle kosten die een onderneming in een bepaalde periode heeft gemaakt.

De opbrengsten van een onderneming bestaan uit de omzet vanuit de verkoop.
Van deze omzet moet je de inkoopwaarde van de omzet aftrekken. De inkoopwaarde van de
omzet is het totaalbedrag waarvoor je de verkochte artikelen hebt ingekocht. De omzet min
de inkoopwaarde is de brutowinst. Van deze brutowinst moet je dan alle exploitatiekosten
aftrekken. Dan weet je wat het bedrijfsresultaat of de nettowinst is.
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Het exploitatieoverzicht ziet er dan zo uit:

€Omzet

-Inkoopwaarde omzet

€Brutowinst

Exploitatiekosten:

€Personeelskosten

Huisvestingskosten

Verkoop- en marketingkosten

Afschrijvingkosten

Rentekosten

Overige kosten

-€Totale exploitatiekosten
€Bedrijfsresultaat

Een exploitatieoverzicht kun je ook gebruiken voor verbeterplannen. Vragen die daarbij horen
zijn:
• Waaraan geef je te veel geld uit?
• Welke kosten zijn in een bepaalde periode opeens veel hoger?
• Hoe kun je de omzet verhogen?
• Moet je opnieuw onderhandelen met de leverancier om de inkoopprijzen te verlagen?

Resultaat van de onderneming
De ondernemer zet zijn tijd en geld in om winst te maken met zijn onderneming. Hij neemt
daarbij risico’s. Zo kan hij heel veel uren werken, terwijl hij daar onvoldoende inkomen mee
behaalt. Die uren had hij ook voor een werkgever kunnen werken tegen een vastgesteld salaris.
Voor de ondernemer is het economisch resultaat belangrijk. Dit is het resultaat van de
onderneming nadat de inzet van de ondernemer (zijn gewerkte uren) verwerkt is in de cijfers.

Je kunt ook vooraf een overzicht maken van alle kosten en opbrengsten die je in
de komende periode verwacht, zodat je kunt zien wat de kansen zijn voor je bedrijf.
Dit overzicht noem je de exploitatiebegroting. De kosten en opbrengsten die hierin staan, zijn
geen werkelijke cijfers, maar verwachtingen.

Break-evenpunt
Kun je – voordat je begint met verkopen – weten of je winst gaat maken? Ja, dat kan! Je kunt
berekenen hoeveel producten je minimaal moet verkopen om de kosten terug te verdienen.
Dat noem je het break-evenpunt. Op dit punt maak je geen winst, maar ook geen verlies.
Verkoop je minder producten dan het aantal producten op het break-evenpunt? Dan maak je
verlies. De veiligheidsmarge geeft aan hoeveel je boven het break-evenpunt zit.
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Het break-evenpunt kun je niet alleen berekenen, maar ook grafisch weergeven. Je ziet dan
in één oogopslag bij welke verkoopaantallen je winst gaat maken.

De verticale as geeft de kosten en opbrengsten weer in euro’s. Horizontaal staat de afzet, het
aantal stuks dat je verkoopt. De schuine witte lijn geeft de opbrengsten weer: elk product dat
je meer verkoopt, geeft een hogere opbrengst. De schuine oranje lijn geeft de totale kosten
weer.
Je hebt al kosten voordat je het eerste product verkoopt. Dat zijn de vaste kosten, die zijn
weergegeven met de paarse horizontale lijn. Op het break-evenpunt zijn de opbrengsten even
hoog als de kosten. Op dat punt maak je geen winst, maar ook geen verlies.

Opdracht 5 Winst of verlies
a. Vul het juiste woord in.

1. brutowinst = omzet – van de omzet

2. brutowinst – = nettoresultaat.

b. Waarom betekent een hoge brutowinst nog niet dat er nettowinst wordt gemaakt?

c. Vul de juiste woorden in.

Kies uit: exploitaiteoverzicht – hoger – informatie – inkoopprijzen – kosten – periode –
verbeterplannen.

Het geeft een overzicht van alle opbrengsten en alle

die een onderneming in een bepaalde

heeft gemaakt. Je weet dan bijvoorbeeld welke kosten zijn dan
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