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Kerntaken en werkprocessen
In dit boek komen de volgende kerntaken en werkprocessen aan de orde:

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

Werkproces bij kerntaak B1-K4
B1-K4-W3 Maakt een omzet- en kostenplan en bewaakt deze. u hfdst. 1 tot en met 4

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

Werkproces bij kerntaak B1-K3
B1-K3-W2 Maakt exploitatie- en liquiditeitsbudgetten. u hfdst. 1 tot en met 5

Daarnaast worden in dit boek een aantal werkprocesoverstijgende onderwerpen 
behandeld.
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 personeel

 promotie

 presentatie

  prijs product

 plaats

In dit boek komen de volgende onderwerpen van de marketingmix aan bod:

Inleiding

Je bent als ondernemer of manager 

verantwoordelijk voor de financiën van je 

onderneming. Je houdt de ontvangsten en de 

uitgaven bij en je zorgt ervoor dat je een goed 

inzicht hebt in de omzet en de kosten van je onderneming.

In hoofdstuk 1 maak je een overzicht van de opbrengsten en kosten voor de 

aankomende periode. Dit overzicht heet de exploitatiebegroting. Je maakt 

berekeningen met de geschatte brutowinst, de geschatte nettowinst en het 

economisch resultaat. Daarbij komen ook de eisen aan bod die de 

Belastingdienst stelt aan de winstberekening. De uitkomst is de fiscale winst. 

Om het overzicht duidelijker te maken, gebruik je indexcijfers.

In hoofdstuk 2 ga je aan de slag met de omzetdoelstelling en de winst-en-

verliesrekening. Je beoordeelt het resultaat van je onderneming.

In hoofdstuk 3 analyseer je de verschillen tussen het werkelijke en het 

gebudgetteerde resultaat. Waarom komt het werkelijke resultaat niet 
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overeen met het geschatte resultaat? Hoe kun je bijsturen?

In een onderneming gebruik je een MIS, een managementinformatiesysteem. 

Uit zo’n systeem komen cijfers rollen over bijvoorbeeld de omzet, de derving, 

de voorraad en de personeelsinzet. Welke invloed heeft het aantal 

personeelsleden op de omzet Verkoop je meer in een grotere winkel?  

Kan de voorraad lager, zonder nee-verkopen? 

In hoofdstuk 4 interpreteer je de cijfers in een MIS.

In hoofdstuk 5 leer je hoe je een overzicht maakt van de ontvangsten en 

uitgaven in de komende periode. Dit overzicht noem je een 

liquiditeitsbegroting of liquiditeitsbudget. Je leert welke acties je kunt 

ondernemen als je te weinig geld hebt om de geplande uitgaven te doen. En 

je stelt een btw-budget op basis van het factuurstelsel op.





Opdracht

Bekijk het filmpje en beantwoord de vragen. 
www.use.li/e18/0217

 u Mag je als ondernemer alle kosten van de omzet afhalen voor de 
belasting?

 u Wanneer zijn de kosten voor een lunch aftrekbaar voor de belasting?
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Hoofdstuk 1 

Exploitatiebegroting

Als ondernemer wil je weten wat je onder de streep overhoudt van 

het werk dat je verricht. Maar ook van het geld dat je zelf investeert 

in een bedrijf. Als manager in de retail pas je niet alleen op de 

winkel, maar voel je je verantwoordelijk voor de medewerkers en 

een goed resultaat. 

Als je werkt in de retail ben je dienstverlenend voor de klanten, 

maar daarbij ben je ook gericht op het zakelijk belang. Zonder 

winst blijft een onderneming niet lang bestaan. Om te zorgen  

dat je van tevoren weet wat je kunt verwachten, stel je een 

exploitatiebegroting op. Een exploitatiebegroting is een overzicht 

van toekomstige opbrengsten en kosten. Met behulp van de 

toekomstige opbrengsten en kosten kun je berekenen hoe hoog  

de verwachte nettowinst zal zijn.

In dit hoofdstuk leer je:

Xu hoe je een exploitatiebegroting opstelt

Xu berekeningen maken voor de omzet, de kosten, de 

brutowinst, de nettowinst, het bedrijfsresultaat en het 

economisch resultaat

Xu wat fiscale winst is en hoe je die berekent
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1.1 Exploitatiebegroting
Een exploitatiebegroting is een overzicht van de verwachte opbrengsten en 
kosten over een bepaalde periode, een jaar of langer. 

Een begroting maak je vooraf. Door van alle opbrengsten alle kosten af te trek-
ken, bereken je de nettowinst. De nettowinst verschaft de ondernemer met een 
eenmanszaak een inkomen om van te leven.

De opbrengsten van een onderneming bestaan uit de omzet uit de verkoop. Van 
deze omzet moet je de inkoopwaarde van de omzet nog aftrekken. De inkoop-
waarde van de omzet is het totaalbedrag waarvoor je de verkochte artikelen 
hebt ingekocht. De omzet minus de inkoopwaarde is de brutowinst. Van deze 
brutowinst moet je dan alle exploitatiekosten aftrekken. Exploitatiekosten zijn 
alle kosten die voortkomen uit de bedrijfsvoering. Dan weet je wat het bedrijfs-
resultaat of de nettowinst is. 

Schematisch ziet een exploitatiebegroting er zo uit:

Omzet

Inkoopwaarde omzet –

Brutowinst

Kosten –

Bedrijfsresultaat

Voor 2017 was er nog een verschil tussen bedrijfsresultaat en nettowinst. 
Nettowinst was het bedrijfsresultaat minus de bijzondere baten en lasten. De 
bijzondere baten en lasten zijn sinds 1 januari 2016 vervallen. Onder de 
buitengewone baten en lasten mochten bedragen worden opgenomen die 
niet onder de gewone bedrijfsvoering vielen. Deze kosten mogen nu niet 
langer als buitengewoon worden aangemerkt. Zij worden voortaan onder de 
betreffende kostenposten opgenomen. 

Een exploitatierekening is hetzelfde als een winst-en-verliesrekening of 
 resultatenrekening. De exploitatierekening vormt samen met de balans het 
jaarverslag van een onderneming. 

!
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Voor het bepalen van de opbrengsten op de exploitatiebegroting is het moment 
van verkoop van belang. Het moment waarop de klant betaalt, is niet van belang 
voor de exploitatiebegroting. De consumentenomzet is de omzet inclusief btw. 

Rekenvoorbeeld
Een winkelier heeft alleen contante verkopen. De verwachte consumentenom-
zetten inclusief 21% omzetbelasting voor de komende periode zijn:

April Mei Juni

€  36.300 €  25.410 €  26.620

De inkoopwaarde van de omzet is 60% van de omzet.

Welke bedragen staan er op de exploitatiebegroting bij de brutowinst van april, 
mei en juni?

Exploitatiebegroting (deel)

Maand April Mei Juni

Consumentenomzet € 36.300 € 25.410 € 26.620

Btw €  6.300 €  4.410 €  4.620

Omzet € 30.000 € 21.000 € 22.000

Inkoopwaarde om-
zet

€ 18.000 € 12.600 € 13.200

Brutowinst € 12.000 €  8.400 €  8.800

Toelichting
De omzet van april is € 36.300 / 1,21 = € 30.000.
De inkoopwaarde van de omzet van april is 60% × € 30.000 = € 18.000.

De consumentenomzet en btw worden meestal weggelaten in een 
exploitatiebegroting. De btw draagt niet bij aan de winst van de onderneming, 
omdat je die afdraagt aan de Belastingdienst. 

!
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Rekenvoorbeeld
Een onderneming heeft alleen verkopen op rekening. De verwachte omzetten 
voor de komende periode exclusief 21% omzetbelasting zijn:

Maart April Mei Juni Juli

€  28.000 €  30.000 €  21.000 €  22.000 €  17.000

De afnemers krijgen één maand krediet. De inkoopwaarde omzet is 60% van de 
omzet.

Welke bedragen staan er op de exploitatiebegroting bij de brutowinst van april, 
mei en juni?

Exploitatiebegroting (deel)

Maand April Mei Juni

Omzet €  30.000 €  21.000 €  22.000

Inkoopwaarde omzet €  18.000 €  12.600 €  13.200

Brutowinst €  12.000 €  8.400 €  8.800

Toelichting
Het maakt voor de exploitatiebegroting niet uit wanneer je deze omzet 
 ontvangt.
De inkoopwaarde van de omzet van april is 60% × € 30.000 = € 18.000.

Een onderneming kan zowel contante verkopen als verkopen op rekening 
 hebben.
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Rekenvoorbeeld
Een onderneming heeft contante verkopen én verkopen op rekening. De ver-
wachte omzetten voor de komende periode zijn:

Maart April Mei Juni Juli

€  28.000 €  30.000 €  21.000 €  22.000 €  17.000

Van de omzet is steeds 20% op rekening. De afnemers krijgen één maand 
 krediet. De inkoopwaarde van de omzet is 60% van de omzet.

Welke bedragen staan er op de exploitatiebegroting bij de brutowinst van april, 
mei en juni?

Exploitatiebegroting (deel)

Maand April Mei Juni

Omzet €  30.000 € 21.000 € 22.000

Inkoopwaarde omzet €  18.000 € 12.600 € 13.200

Brutowinst €  12.000 €  8.400 €  8.800

Voor de omzet op de exploitatiebegroting maakt het niet uit wanneer je de 
omzet ontvangt.

Maak nu? Maak nu vraag 1 tot en met 11. 

1.2 Exploitatiekosten
Een ondernemer maakt allerlei kosten voor een goede bedrijfsvoering en om 
uiteindelijk winst te kunnen maken. 

Exploitatiekosten zijn alle kosten die een onderneming maakt voor de reguliere 
bedrijfsvoering. Denk aan personeelskosten, huisvestingskosten, verkoopkosten, 
vervoerskosten en afschrijvingskosten. Deze kosten noem je ook wel bedrijfs-
kosten.

PERSONEELSKOSTEN
Als je personeel in dienst hebt, heb je te maken met personeelskosten. Naast de 
kosten van het brutoloon heeft de werkgever ook te maken met het werkgevers-
aandeel in de sociale verzekeringen, vakantiegeld en vergoedingen, zoals 
reiskosten. 
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Veel kosten die op de exploitatiebegroting staan, zijn ook uitgaven die je tegen-
komt op de liquiditeitsbegroting (hoofdstuk 5). Ga altijd na of je een overzicht 
gebruikt dat is gericht op de geldstromen, ontvangsten en uitgaven (liquiditeits-
begroting) of op het bepalen van het resultaat, opbrengsten en kosten 
(exploitatiebegroting).

De ondernemer betaalt in mei vakantiegeld uit aan zijn personeel. Maar in 
alle maanden zijn de kosten voor het vakantiegeld 8% van het brutoloon.

De winkelier heeft zijn loonadministratie uitbesteed. Van het 
administratiekantoor ontvangt hij het volgende overzicht over de maand april:

Totaal brutoloon €  3.000

Ingehouden loonheffingen €  300 –

Nettoloon €  2.700

Werkgeverslasten: 25% × € 3.240 = € 810

Twee werknemers ontvangen een reiskostenvergoeding van in totaal € 150. De 
personeelsleden hebben recht op 8% vakantiegeld. Het vakantiegeld is 8% van 
€ 3.000 = € 240. De ondernemer betaalt het vakantiegeld pas in mei, maar in 
april zijn het kosten op de exploitatiebegroting.

Exploitatiebegroting (deel)

Maand April

Personeelskosten:

Brutoloon €  3.000

Vakantiegeld €  240 +

Totaal brutoloon €  3.240

Werkgeverslasten €  810 +

Reiskostenvergoeding €  150 +

Totaal €  4.200

!

...
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De volgorde is: eerst het vakantiegeld bij het loon optellen, dan de premies. 
Want over het vakantiegeld moet je ook premies afdragen.

HUISVESTINGSKOSTEN
Aan het gebruik van een gebouw zijn kosten verbonden: de huisvestingskosten. 
Het maakt voor een deel van die kosten uit of je een pand hebt gekocht of huurt.

Als eigenaar van een bedrijfspand heb je afschrijvingskosten van het 
bedrijfspand. Wanneer je een deel van het geld hebt geleend voor de koop 
betaal je (hypotheek)rente over die lening. Huur je een pand, dan heb je huur-
kosten. In beide gevallen heb je te maken met energiekosten, 
onroerendezaakbelasting (ozb), gemeentelijke belastingen en verzekeringen.

Een winkelier huurt een winkelpand  
voor € 1.500 per maand. Daarnaast 
betaalt hij maandelijks € 250 voor 
energiekosten. De onroerendezaak-
belasting is € 720 per jaar. De 
verzekeringspremie voor de inboedel  
is € 360 per jaar.
Welke bedragen staan er maandelijks 
op de exploitatiebegroting bij de 
huisvestingskosten?

Exploitatiebegroting (deel)

Maand April

Huisvestingskosten:

Huurkosten €  1.500

Energiekosten €  250

Onroerendezaakbelasting €  60

Verzekeringskosten €  30

tip

...
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Een winkelier bezit een winkelpand. Hij heeft dit winkelpand gekocht voor 
€ 201.600. Een kwart van het aankoopbedrag is aflossingsvrij geleend bij  
een bank. De hypotheekrente is 5%. Na 30 jaar is de restwaarde van het 
winkelpand € 93.600. Daarnaast betaalt hij maandelijks € 300 voor 
energiekosten. De onroerendezaakbelasting is € 1.200 per jaar. De 
verzekeringspremie voor het pand en de inboedel is € 720 per jaar.

Welke bedragen staan er maandelijks op de exploitatiebegroting bij de 
huisvestingskosten?

Exploitatiebegroting (deel)

Maand April

Huisvestingskosten:

Afschrijvingskosten winkelpand €  300*

Hypotheekrente €  210**

Energiekosten €  300

Onroerendezaakbelasting €  100

Verzekeringskosten €  60

* Afschrijvingskosten per jaar (€ 201.600 – € 93.600) / 30 = € 3.600
 Afschrijvingskosten per maand € 3.600 / 12 = € 300
** Hypotheekrente per jaar € 50.400 × 5% = € 2.520
 Hypotheekrente per maand € 2.520 / 12 = € 210

Maak nu? Maak nu vraag 12 tot en met 15. 

...




