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VOORWOORD

Vakkennis, vaardigheden en kunnen werken met tools is essentieel voor iedereen die aan de
slag wil in de zakelijke dienstverlening. Voor de assistent Business Services, Allround Assistant
Business Services en de specialisten Office en Management Support, Business Administration
& Control, Marketing & Communication en Legal, Insurance & HR Services.

De leermiddelen van Knowhow | Financieel zorgen dat jij – student Business Administration &
Control specialist - beschikt over de juiste vakkennis, deze kennis kunt toepassen en leert
werken met de juiste tools.

Standaard opbouw Knowhow | Financieel
Je start altijd met uitleg van vakkennis en vakvaardigheden. Met kennis- en inzichtopdrachten
stel je zelf vast of je de kennis beheerst. Met praktische opdrachten leer je kennis toe te passen
en werk je aan vaardigheden om de kennis te verwerken. Je maakt kennis met software en
informatiebronnen die je kunnen helpen bij het inzetten van je kennis en vaardigheden.

De combinatie van kennis, vaardigheden en tools stelt je uiteindelijk in staat om opdrachten
die zijn gebaseerd op taken en producten uit de praktijk te maken. Daarnaast ontwikkel je met
Knowhow | Financieel ook studievaardigheden die op het hbo van je worden gevraagd.

Kwalificatiedossier Business Services en examens
De inhoud van alle Knowhow | Financieel-leermiddelen is afgestemd op het profieldeel Business
Administration & Control specialist uit het kwalificatiedossier Business Services. De theorie en
opdrachten bereiden voor op de kennisexamens en praktijkexamens Business Administration
& Control van Stichting Praktijkleren.

Hoe werkt de methode?
Knowhow | Financieel bestaat uit theorieboeken, werkboeken en een digitale leeromgeving
waar je via je computer, tablet of smartphone in kunt werken. In deze online omgeving vind
je alle theorie en opdrachten uit deze boeken inclusief de video’s, weblinks en documenten.

Je kunt daarnaast in de digitale leeromgeving met verschillende soorten opdrachten aan het
werk. Vaktermen leren met een begrippentrainer, jezelf overhoren met Test je kennis,
doe-opdrachten waar je met kennis, vaardigheden en tools aan de slag gaat en opdrachten
die zijn gebaseerd op taken uit de beroepspraktijk.

De digitale leeromgeving kun je bereiken via digitaal.boomonderwijs.nl.

Bekijk de video, activeer de weblink of download het document.

Hoemoet je de licentie activeren?
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.
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HOOFDSTUK 1
VERMOGENSBEHOEFTE,FINANCIERINGENEIGENVERMOGEN

1.1 Inleiding
Voordat iemand een bedrijf start, zal hij eerst moeten vaststellen wat nodig is om het bedrijf
te kunnen uitoefenen, dus wat geïnvesteerd moet worden. Investeringen zijn zaken die een
bedrijf nodig heeft om zijn activiteiten uit te voeren, zoals een gebouw, machines en voorraden.

Daarnaast moet de beginnende ondernemer onderzoeken hoe de investeringen gefinancierd
kunnen worden. Financiering is de wijze waarop een bedrijf de liquide middelen verkrijgt om
zijn taak te kunnen uitvoeren.

Een deel zal de ondernemer zelf inbrengen, dit is het eigen vermogen. De de rest moet geleend
worden, het vreemd vermogen. In een balans staan de investeringen aan de debetkant. Het
eigen vermogen en het vreemd vermogen aan de creditkant. Of anders gezegd: de activa zijn
bezittingen die aan de debetkant van de balans staan. Passiva zijn het eigen vermogen en het
vreemd vermogen die aan de creditkant van de balans staan.

Leerdoelen
• Je kent de vormen van investeren en financieren en kunt er berekeningen mee

uitvoeren.
• Je weet wat intensieve financiering inhoudt.
• Je kent de verschillen tussen de ondernemingsvormen eenmanszaak, vof, bv en nv.
• Je kent de posten van eigen vermogen in een eenmanszaak, vof, bv en nv.
• Je kunt de berekeningen maken voor een winstverdeling in een vof, bv en nv.

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 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 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.
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Investeringsplan
Een onderdeel van het ondernemingsplan is het investeringsplanof de investeringsbegroting.

Voorbeeld investeringsplan
Hoeveel geld heb ik nodig?

Vaste activa
85.000€Huisvesting/verbouwing

22.000Inventaris/machines

30.000Vervoermiddelen

10.000Goodwill

20.000Overig

167.000€Totaal vaste activa

Vlottende activa
31.000€Voorraad

4.000Aanloopkosten

30.000Voorfinanciering btw

3.000Waarborgsom/bankgarantie

2.000Kasgeld

5.000Onvoorzien

75.000€Totaal vlottende activa

242.000€Totaal investering

Enkele posten in het investeringsplan lichten we toe.

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.

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 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.
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1.3 Vormen van financiering
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?

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

Voorbeeld financieringsplan
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

50.000Lening van de bank

40.000Hypothecaire lening

125.000€Totaal vreemd vermogen lang

Vreemd vermogen kort
10.000€Rekening-courantkrediet bank

22.000Crediteuren

32.000€Totaal vreemd vermogen kort

242.000€Totaal vermogen

Enkele posten lichten we toe.

Een achtergestelde lening is een lening die pas wordt terugbetaald als alle andere schulden
zijn betaald. Dit doet zich voor bij een faillissement.

Er zijn twee bankschulden, één onder het lang vreemd vermogen en één onder het kort vreemd
vermogen. Het verschil is dat de lening onder het lang vreemd vermogen een looptijd heeft
van meer dan een jaar en het rekening-courantkrediet (van de bank) een looptijd van korter
dan een jaar.

Een hypothecaire lening is een lening met een gebouw (en/of stuk grond) als zekerheid. Het
is een soort onderpand voor degene die de lening verstrekt (de kredietgever). Kan degene die
het geld leent (de kredietnemer) de lening niet meer aflossen, dan mag de schuldeiser het
gebouw laten verkopen en daaruit zijn vordering halen.

Crediteuren zijn leveranciers die goederen hebben geleverd die pas later hoeven te worden
betaald.
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VOORWOORD

Vakkennis, vaardigheden en kunnen werken met tools is essentieel voor iedereen die aan de
slagwil in de zakelijke dienstverlening. Voor de assistent Business Services, Allround Assistant
Business Services en de specialisten Office enManagement Support, Business Administration
& Control, Marketing & Communication en Legal, Insurance & HR Services.

De leermiddelen van Knowhow | Financieel zorgen dat jij – student Business Administration &
Control specialist - beschikt over de juiste vakkennis, deze kennis kunt toepassen en leert
werken met de juiste tools.

Standaard opbouw Knowhow | Financieel
Je start altijdmet uitleg van vakkennis en vakvaardigheden.Met kennis- en inzichtopdrachten
stel je zelf vast of je de kennis beheerst. Met praktische opdrachten leer je kennis toe te passen
en werk je aan vaardigheden om de kennis te verwerken. Je maakt kennis met software en
informatiebronnen die je kunnen helpen bij het inzetten van je kennis en vaardigheden.

De combinatie van kennis, vaardigheden en tools stelt je uiteindelijk in staat om opdrachten
die zijn gebaseerd op taken enproductenuit de praktijk temaken. Daarnaast ontwikkel jemet
Knowhow | Financieel ook studievaardigheden die op het hbo van je worden gevraagd.

Kwalificatiedossier Business Services en examens
De inhoudvanalleKnowhow |Financieel-leermiddelen isafgestemdophetprofieldeelBusiness
Administration&Control specialist uit het kwalificatiedossier Business Services. De theorie en
opdrachten bereiden voor op de kennisexamens en praktijkexamens Business Administration
& Control van Stichting Praktijkleren.

Hoe werkt de methode?
Knowhow | Financieel bestaat uit theorieboeken, werkboeken en een digitale leeromgeving
waar je via je computer, tablet of smartphone in kunt werken. In deze online omgeving vind
je alle theorie en opdrachten uit deze boeken inclusief de video’s, weblinks en documenten.

Je kunt daarnaast in de digitale leeromgeving met verschillende soorten opdrachten aan het
werk. Vaktermen leren met een begrippentrainer, jezelf overhoren met Test je kennis,
doe-opdrachten waar je met kennis, vaardigheden en tools aan de slag gaat en opdrachten
die zijn gebaseerd op taken uit de beroepspraktijk.

De digitale leeromgeving kun je bereiken via digitaal.boomonderwijs.nl.

Bekijk de video, activeer de weblink of download het document.

Hoemoet je de licentie activeren?
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.
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HOOFDSTUK 1
VERMOGENSBEHOEFTE,FINANCIERINGENEIGENVERMOGEN

1.1 Inleiding

Opdracht 1 Inleiding
a. Gegeven zijn de volgende posten op een balans. Welke posten behoren tot de activa?

auto’s
eigen vermogen
banklening
kasgeld
debiteuren

b. Gegeven zijn de volgende posten op een balans. Welke posten behoren tot de passiva?
inventaris
te betalen belastingen
crediteuren
voorraad goederen
vooruitbetaalde bedragen

c. Wat wordt verstaan onder financiering?

1.2 Vormen van investeringen

Opdracht 2 Vormen van investeringen
a. Wat is het verschil tussen interne financiering en externe financiering?

b. Selecteer de juiste woorden.
De inbreng van € 100.000 eigen geld door de eigenaar van een eenmanszaak in zijn
onderneming is een vorm van externe / interne financiering; het geld komt van binnen /
buiten de onderneming.

c. Selecteer de juiste woorden.
Vaste activa hebben een gebruiksduur vanmeer /minder dan een jaar en hebben korter
/ langer dan een jaar vermogen nodig.
Variabele /Vlottendeactiva zijnkorterdaneen jaar indeondernemingaanwezigenhebben
korter dan een jaar /maand vermogen nodig.
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d. Wat zijn vlottende activa?

e. Geef twee voorbeelden van vlottende activa.

1.

2.

f. Wat zijn liquide middelen?

g. Noteer de ontbrekende woorden.

Goodwill is een die een ondernemer aan de vorige eigenaar moet

betalen voor de goede naam van het bedrijf, de gunstige ligging en/of de opgebouwde

h. Waarommoet een ondernemer de btw voorfinancieren?

i. Welke stelling is juist?
Een voorbeeld van vaste activa is een bestelauto.
Vlottende activa gaan langer mee dan vaste.

j. Wat zijn debiteuren?
afnemers die na de levering mogen betalen
afnemers die vóór de levering moeten betalen
leveranciers die na de levering mogen betalen
leveranciers die vóór de levering moeten betalen

1.3 Vormen van financiering

Opdracht 3 Vormen van financiering
a. Verbind de balanspost in de linkerkolommet de juiste categorie in de rechterkolom.

Vaste activaCrediteuren

Vlottende activaHypothecaire lening

Kort vreemd vermogenMagazijngebouw

Lang vreemd vermogenTegoed bij de bank
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b. Wat is het verschil tussen een investeringsplan en een financieringsplan?

c. Wat is het verschil tussen een gewone lening en een achtergestelde lening?

d. Wat is het verschil tussen lang vreemd vermogen en kort vreemd vermogen?

e. Vul de ontbrekende woorden in.

Om in aanmerking te komen voor een hypothecaire lening moet een onderneming een

in eigendom hebben.

f. Eenmogelijke financiering is door middel van een achtergestelde lening.
Waaromzaldeverstrekker vaneenachtergestelde leningvaakeenhoger interestpercentage
eisen?

1.4 Intensieve financiering

Opdracht 4 Intensieve financiering
a. Wat wordt verstaan onder de cashflow van een onderneming?

winst
totaal van de ontvangen kasgelden uit contante verkopen + de ontvangsten van
debiteuren
totaal vanwinstnaaftrekvanbelasting+deafschrijvingopduurzameproductiemiddelen
totaal van winst vóór aftrek van belasting + de afschrijving op duurzame
productiemiddelen

b. Wat wordt verstaan onder intensieve financiering?

c. Noem drie voorbeelden van intensieve financiering.

1.

2.

3.
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