
Kennis
bedrijfseconomie
Theorieboek

Ad Bakker



Colofon
Boom beroepsonderwijs
info@boomberoepsonderwijs.nl
www.boomberoepsonderwijs.nl

Auteur: Ad Bakker

Titel: Kennis bedrijfseconomie | theorieboek

ISBN: 978 90 3725 259 0

Bronvermelding: Collectie Joods Historisch Museum, Amsterdam. Collectie J. van 
Velzen.

Eerste druk/tweede oplage

© 2019

Behoudens de in of krachtens de Auteurswet gestelde uitzonderingen mag niets uit 
deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd 
gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij 
elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Voor zover het maken van reprografische verveelvoudigingen uit deze uitgave is 
toegestaan op grond van artikel 16h Auteurswet dient men de daarvoor wettelijk 
verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht
(www.reprorecht.nl). Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in 
compilatiewerken op grond van artikel 16 Auteurswet kan men zich wenden tot de 
Stichting PRO (www.stichting-pro.nl). De uitgever heeft ernaar gestreefd de 
auteursrechten te regelen volgens de wettelijke bepalingen. Degenen die desondanks 
menen zekere rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich alsnog tot de uitgever 
wenden. Door het gebruik van deze uitgave verklaart u kennis te hebben genomen 
van en akkoord te gaan met de specifieke productvoorwaarden en algemene 
voorwaarden van Boom beroepsonderwijs, te vinden op
www.boomberoepsonderwijs.nl.



Inhoudsopgave

5Voorwoord

9Vermogensbehoefte, financiering en eigen vermogen1.
10Inleiding1.1
12Vormen van investeringen1.2
14Vormen van financiering1.3
16Intensieve financiering1.4
22Eigen vermogen1.5
36Samenvatting1.6

43Vreemd vermogen2.
44Inleiding2.1
45Lang vreemd vermogen2.2
64Kort vreemd vermogen2.3
70Samenvatting2.4

75Activiteitskengetallen3.
76Inleiding3.1
77Omzetsnelheid en gemiddelde opslagduur voorraad goederen3.2
81Gemiddelde krediettermijn debiteuren en crediteuren3.3
87Omloopsnelheid gemiddeld geïnvesteerde vermogen3.4
89Samenvatting3.5

91Beoordeling van de liquiditeit4.
92Inleiding4.1
92Liquiditeit en liquiditeitsbegroting4.2
98Current ratio en quick ratio4.3

101Nettowerkkapitaal4.4
104Liquiditeitsbalans4.5
107Samenvatting4.6

3



109Beoordeling van de solvabiliteit5.
110Inleiding5.1
110Solvabiliteitskengetallen5.2
116Samenvatting5.3

117Beoordeling van de rentabiliteit6.
118Inleiding6.1
118Rentabiliteit van vermogen6.2
123Hefboomwerking in de financiering6.3
128Weerstandsvermogen6.4
130Samenvatting6.5

133Index

4



Voorwoord
Voor je ligt een boek dat hoort bij de methode Financieel.info. Financieel.info is de
methode voor financieel-administratieve beroepen:
• Financieel administratief medewerker
• Bedrijfsadministrateur
• Junior assistent-accountant.

Financieel.info is gebaseerd op het kwalificatiedossier Financieel administratieve
beroepen. Deze methode dekt alle toetstermen van Stichting Praktijkleren (SPL)
af. Dit boek is gebaseerd op de toetsmatrijs met de aanduiding FAB KE5.

Een aantal onderwerpen in het boek is uitgebreider behandeld dan in de toetsmatrijs
is vermeld. Dit geldt met name voor berekeningen met betrekking tot aandelen en
obligaties. Daardoor is het boek ook geschikt als voorbereiding op het examen
Financiering niveau 4 van de Nederlandse Associatie voor Examinering.

Per onderwerp is de weging vermeld.

HoofdstukToetstermCodeOnderwerp

1-2De kandidaat benoemt voor verschillende

financieringsvormen of deze permanent,

langdurig tijdelijk of kortstondig tijdelijk

zijn.

1.11. Vermogens-

behoefte (voor

handels-

onderneming)

21%
1-2De kandidaat stelt voor een gegeven situatie

vast welke financieringsvorm geschikt is.

1.2

1De kandidaat stelt voor een gegeven situatie

vast hoe groot de vermogensbehoefte is bij

volgtijdelijke aanschaf van vaste activa.

1.3

1De kandidaat stelt voor een gegeven situatie

vast hoe groot de vermogensbehoefte is bij

gelijktijdige aanschaf van vaste activa.

1.4
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HoofdstukToetstermCodeOnderwerp

3De kandidaat stelt de vermogensbehoefte

aan vlottende activa vast op basis van

gegeven omzetsnelheid goederen,

gemiddelde krediettermijn debiteuren en

onderliggende informatie.

1.5

4De kandidaat berekent aan de hand van een

gegeven balans de current ratio, de quick

ratio en het werkkapitaal.

2.12. Elementaire

kengetallen, in

het bijzonder die

voor liquiditeit
4De kandidaat adviseert aan de hand van

een gegeven balans op welke wijze het

bedrijf de liquiditeit kan verbeteren.

2.2(berekening,

toelichting en

vergelijking)

50% 5De kandidaat berekent de debt ratio van

een bedrijf op basis van de balans.

2.3

5De kandidaat berekent het

solvabiliteitspercentage (verhouding eigen

vermogen, vreemd vermogen) voor een

bedrijf op basis van de balans.

2.4

5De kandidaat adviseert aan de hand van

een gegeven balans op welke wijze het

bedrijf de solvabiliteit kan verbeteren.

2.5

6De kandidaat berekent op basis van de

balansen en de resultatenrekening de

rentabiliteit van het gemiddeld eigen

vermogen, het gemiddeld vreemd vermogen

en het gemiddeld totale vermogen.

2.6
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HoofdstukToetstermCodeOnderwerp

4-5-6De kandidaat legt de betekenis uit van het

verschil tussen de hoogte van de

liquiditeits-, solvabiliteits- en

2.72. Elementaire

kengetallen, in

het bijzonder die

rentabiliteitskengetallen van een bepaaldvoor liquiditeit

jaar en die van andere jaren en wat het

verschil is tussen de kengetallen van het

eigen bedrijf en die van de branche.

(berekening,

toelichting en

vergelijking)

50%
1De kandidaat berekent voor een gegeven

situatie de cashflow.

2.8

6De kandidaat berekent voor een gegeven

situatie het hefboomeffect op basis van de

rentabiliteitskengetallen.

2.9

4De kandidaat stelt voor een gegeven situatie

een eenvoudige resultatenbegroting samen

(kosten en opbrengsten).

3.13. Liquiditeits-

begroting

(eenvoudig, om

deze op te

kunnen stellen)

29%

4De kandidaat stelt voor een gegeven situatie

een eenvoudige liquiditeitsbegroting samen

(inkomsten en uitgaven).

3.2

Toetsmatrijs © Stichting Praktijkleren.

HOE WERKT DE METHODE?
Financieel.info bestaat uit theorieboeken en bijbehorende werkboeken. In de
theorieboeken worden kennis en vaardigheden beschreven en aan de hand van
voorbeelden uitgelegd. In de werkboeken gaat de student actief aan de slag met
de opgedane kennis en vaardigheden.

Op de methodesite staan bronnen zoals video's, weblinks en documenten waar in
de boeken naar wordt verwezen.
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Bekijk de video op de methodesite.

Activeer de weblink op of download het document van de methodesite.

Deze website kun je bereiken via www.mbo-financieel.info.

Voordat je de digitale leeromgeving kunt gebruiken moet je je licentie activeren.
• Overleg met je docent welk type account je gebruikt.
• Ga naar www.boomberoepsonderwijs.nl/licentie.
• Bekijk de instructiefilm of lees het stappenplan.
• Volg de stappen.

Daarna kun je aan de slag!

Gebruik jaartallen
In dit theorieboek is ervoor gekozen om bij voorbeelden die zich afspelen binnen
één kalenderjaar geen jaartal te vermelden of het jaartal 20.. te gebruiken.
Indien er meerdere jaren van toepassing zijn, wordt gesproken over afgelopen,
huidig en komend jaar.
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HOOFDSTUK 1
Vermogensbehoefte,
financiering en eigen

vermogen



1.1 INLEIDING

INVESTEREN EN FINANCIEREN
Voordat iemand een onderneming start, zal hij eerst moeten vaststellen wat nodig
is om het bedrijf te kunnen uitoefenen, dus wat er geïnvesteerd moet worden.

Investeringen
Investeringen zijn zaken die een bedrijf nodig heeft om zijn activiteiten uit te voeren,
zoals een gebouw, machines en voorraden.

Daarnaast moet de ondernemer berekenen hoeveel vermogen daarvoor nodig is
en op welke wijze hij dit kan verkrijgen. Een deel van het benodigde vermogen van
een onderneming brengt de eigenaar zelf in en is eigen vermogen.

Het eigen vermogen is vaak onvoldoende om alle benodigde middelen te kunnen
betalen en daarom zal ook vermogen geleend worden, bijvoorbeeld bij een bank.
Dat is vreemd vermogen.

Het aantrekken van het benodigde vermogen door een onderneming heet
financieren.

Financiering
Financiering is de wijze waarop een onderneming het vermogen verkrijgt om haar
taak te kunnen uitvoeren.

Meestal begint een onderneming klein en zal ze in de loop van de tijd groeien. Dan
is extra vermogen nodig om deze groei te financieren. Dat vermogen kan de
onderneming zelf verdienen of van buiten de onderneming aantrekken. We spreken
dan van interne financiering of van externe financiering.

Interne financiering
Interne financiering is financiering met vermogen dat in de onderneming zelf is
ontstaan. Het is vermogen dat de onderneming met haar activiteiten heeft verdiend.

Interne financiering vindt plaats als een onderneming de winst niet volledig uitkeert
aan de eigenaar of eigenaren, maar een gedeelte daarvan reserveert.
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Externe financiering
Externe financiering is financiering met van buiten de onderneming aangetrokken
vermogen.

Vaak zijn dat leningen. Maar ook valt daaronder het eigen vermogen dat door de
eigenaar van een eenmanszaak of dat door de aandeelhouders (eigenaren) in een
besloten vennootschap (bv) of een naamloze vennootschap (nv) wordt ingebracht.
Ook dat komt immers van buiten de onderneming.

Bij het financieren zijn er twee problemen.
1. Je moet nagaan wat je gaat investeren. Dus welke middelen je moet aanschaffen.

Dit is het investeringsprobleem.
2. Je moet bepalen hoeveel vermogen nodig is en op welke wijze je dit het best

kunt aantrekken. Dan hebben we het over het financieringsprobleem.

BALANS
In een balans staan de investeringen aan de debetkant en staat het vermogen aan
de creditkant.
Een meer gebruikelijke benaming voor de posten aan de debetkant van een balans
is activa en voor die aan de creditkant passiva.

Activa
Activa zijn bezittingen die aan de debetkant van de balans staan.

Passiva
Passiva zijn het eigen vermogen en het vreemd vermogen, en deze staan aan de
creditkant van de balans.

Een balans kan er als volgt uitzien:

PassivaBalans (× € 1.000,-)Activa

100Eigen vermogen120Machines en inventaris

80Lening familielid30Bestelauto

35Rekening-courant Bank50Voorraden

15Crediteuren20Debiteuren

10Kasgeld

230230
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Het bedrag van de activa moet gelijk zijn aan het bedrag van de passiva. Een balans
is altijd in evenwicht.

1.2 VORMEN VAN INVESTERINGEN

ACTIVA
De middelen die een bedrijf nodig heeft om zijn werkzaamheden te kunnen
uitoefenen zijn de productiemiddelen of activa. Zij bestaan onder meer uit
gebouwen, machines, voorraden en liquide middelen (kasgeld en geld op de
bankrekening).
Activa kun je onderverdelen in vaste activa en vlottende activa.

Vaste activa
Vaste activa zijn activa die langer dan een jaar worden gebruikt en dus ook langer
dan een jaar vermogen nodig hebben.

Voorbeelden van vaste activa zijn: een gebouw, machines, een toonbank, een kassa
en een bestelauto.

Vlottende activa
Vlottende activa zijn activa die korter dan een jaar in de onderneming aanwezig
zijn en dus korter dan een jaar vermogen nodig hebben.

Voorbeelden van vlottende activa zijn: voorraden, vorderingen op afnemers en
liquide middelen.

Een beginnende ondernemer maakt altijd eerst een ondernemingsplan, waarmee
hij bijvoorbeeld naar de bank kan om een lening af te sluiten of afspraken te maken
over een rekening-courantkrediet.

INVESTERINGSPLAN
Een onderdeel van het ondernemingsplan is het investeringsplan of de
investeringsbegroting.
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Voorbeeld Investeringsplan
Hoeveel geld heb ik nodig?

Vaste activa

85.000,-€Huisvesting/verbouwing

22.000,-Inventaris/machines

30.000,-Vervoermiddelen

10.000,-Goodwill

20.000,-Overig

167.000,-€Totaal vaste activa

Vlottende activa

31.000,-€Voorraad

4.000,-Aanloopkosten

30.000,-Voorfinanciering btw

3.000,-Waarborgsom/bankgarantie

2.000,-Kasgeld

5.000,-Onvoorzien

75.000,-€Totaal vlottende activa

242.000,-€Totaal investering

Enkele posten in het investeringsplan lichten we toe.

Goodwill
Goodwill is een bedrag dat een ondernemer moet betalen aan de vorige eigenaar
voor bijvoorbeeld de goede naam van de zaak en de opgebouwde klantenkring.

Voorfinanciering btw houdt in dat de onderneming de btw op de productiemiddelen
(verbouwing, inventaris/machines, vervoermiddelen, voorraden) bij aanschaf aan
de leverancier moet betalen en deze pas later terugontvangt van de Belastingdienst.
De onderneming moet dit bedrag tijdelijk voorfinancieren.
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Waarborgsommen en bankgaranties zijn bedragen die op een geblokkeerde rekening
worden gestort en waarmee een ondernemer leveranciers garandeert dat zij hun
vordering ontvangen. Omdat dit geld is geblokkeerd moet de ondernemer dit ook
financieren.

Nadat het bedrijf enige tijd draait zal ook een post debiteuren ontstaan.

Debiteuren
Debiteuren zijn afnemers die goederen hebben gekocht en deze later betalen.

Hiervoor moet ook een bedrag worden opgenomen, omdat de verkochte goederen
al wel moeten worden aangeschaft, maar de afnemers nog niet hebben betaald.

1.3 VORMEN VAN FINANCIERING

FINANCIERINGSPLAN
Nadat een beginnende ondernemer zijn investeringsplan klaar heeft, onderzoekt
hij de mogelijkheden van financiering daarvan. Hoe kom ik aan het geld dat nodig
is om de noodzakelijke investeringen te kunnen betalen?

Op grond van het voorgaande investeringsplan kan bijvoorbeeld het volgende
financieringsplan worden gemaakt.

Voorbeeld Financieringslan
Waar haal ik het geld vandaan?

Eigen vermogen

85.000,-€Spaargeld

85.000,-€Totaal eigen vermogen

Vreemd vermogen lang

35.000,-€Achtergestelde lening familie/kennissen

50.000,-Lening van de bank

40.000,-Hypothecaire lening

125.000,-€Totaal vreemd vermogen lang

14


