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

B1-K1  Start een retailonderneming    

B1-K3  Geeft strategisch leiding aan de retailonderneming   

Werkprocessen kerntaak B1-K1

B1-K1-W4  Regelt het financiële gedeelte (van het opstarten) van de onderneming X hfdst. 1 en 2

Werkprocessen kerntaak B1-K3

B1-K3-W2  Maakt exploitatie- en liquiditeitsbudgetten X hfdst. 1 en 3
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In dit boek komen de volgende onderwerpen van de marketingmix aan bod:
  personeel

  promotie

 presentatie

 prijs product

  plaats

Inleiding

Je bent als ondernemer 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.

Als je een onderneming start, heb je ‘spullen’ en geld nodig. Je leert 

in hoofdstuk 1 hoe je een overzicht opstelt van alle bezittingen, 

schulden en het eigen vermogen van je onderneming. Dit overzicht 

is de balans. Je leert in dit hoofdstuk ook hoe je je met een 

investeringsbegroting en een financieringsbegroting voorbereidt op 

de start van je onderneming en met welke vormen van vreemd 

vermogen je je onderneming kunt financieren.

In hoofdstuk 2 ga je aan de slag met het financieringsplan. In dat 

plan noteer je hoe je de benodigde investeringen gaat financieren. 



6

Je maakt een winstverdeling en je let daarbij op de 

ondernemingsvorm. Ook bereken je de verdeling van de winst bij 

een eenmanszaak, vof en bv.

Tot slot leer je in hoofdstuk 3 hoe je de financiële gezondheid van je 

onderneming beoordeelt met financiële kengetallen. Je gaat na of 

de onderneming kan voldoen aan haar betalingsverplichtingen op 

korte en lange termijn. Ook bekijk je of het geïnvesteerde vermogen 

voldoende rendement oplevert.

Dit boek bereidt je voor op het ESS-examen Financieel 3 – 

Financiering.





Opdracht

Bekijk het filmpje en beantwoord de vragen. www.use.li/e18/0188

Als je een eigen bedrijf wilt opzetten, heb je geld nodig. Je kunt je eigen geld in je 
bedrijf investeren, maar dat is niet altijd genoeg. Veel startende ondernemers 
hebben geld van investeerders nodig. Er zijn verschillende manieren om daar aan 
te komen. Crowdfunding is daar een voorbeeld van. 

 X Lijkt crowdfunding jou een handige manier om aan geld te komen voor  
je bedrijf? Leg uit waarom wel of niet.

 X Welke andere manieren ken je om aan geld van investeerders te komen? 
Noem er drie.
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Hoofdstuk 1

Financiële overzichten  
en vreemd vermogen

Als je een bedrijf hebt of wilt beginnen, moet je investeren. Je hebt 

allerlei middelen nodig om een bedrijf draaiende te houden. Een 

eetcafé heeft keukenapparatuur nodig, een kapsalon stoelen en een 

winkel voorraad. Daarvoor is geld nodig. Als eigenaar moet je dit 

geld zelf inbrengen of lenen. Voor het lenen van geld kun je kiezen 

uit verschillende vormen van vreemd vermogen.

Om het overzicht over de financiën te houden, maak je gebruik van 

financiële overzichten. In dit hoofdstuk leer je over verschillende 

soorten financiële overzichten:

XX De balans, waarmee je overzicht houdt over je bezittingen, 

schulden en eigen vermogen.

XX De investeringsbegroting en financieringsbegroting, waarmee 

je je voorbereidt op het maken van de openingsbalans van je 

onderneming.

XX De resultatenrekening: een overzicht van je kosten en 

opbrengsten.
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1.1 Balans
Als je een onderneming start, stel je een openingsbalans op. De balans is het 
overzicht van de bezittingen, de schulden en het eigen vermogen op één 
bepaald moment. De openingsbalans geeft een overzicht van deze zaken bij de 
start van de onderneming. Daarna stel je eens per periode een balans op om 
inzicht te krijgen in de bezittingen, de schulden en het eigen vermogen op dat 
moment.

De bezittingen van een bedrijf zijn bij elkaar opgeteld net zo groot als het 
vermogen. Ze zijn altijd in evenwicht. Vandaar de term ‘balans’.

Aan de linkerkant van de balans staan de bezittingen of activa. Dit is de debetzij-
de van de balans. Aan de debetzijde kun je aflezen wat je met je geld hebt 
gedaan. Aan de rechterkant staat het vermogen. Dit noem je passiva of de 
creditzijde van de balans. Aan de creditzijde kun je aflezen hoe je aan het geld 
komt: deels van jezelf, deels geleend.

De oprichtingsbalans van elektronicawinkel Electro ziet er als volgt uit:

Debet Balans Electro per 1 januari 2018 (bedragen in euro's) Credit

Vaste activa Eigen vermogen

Winkelpand 250.000 Eigen vermogen 80.000

Inventaris 8.000 Vreemd vermogen lang                                                                   

Vlottende activa Hypotheek 150.000

Voorraad 87.100 Banklening 68.000

Kas 500 Vreemd vermogen kort

Bank 1.000 Crediteuren 43.400

Aanloopkosten 4.000 Rekening-courantkrediet        9.200

350.600 350.600

...
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LIQUIDITEITSBALANS
Een liquiditeitsbalans is een balans waarbij de bezittingen en schulden zijn 
onderverdeeld in de volgende vaste hoofdgroepen:

 X Vaste activa
 X Vlottende activa
 X Eigen vermogen (EV)
 X Vreemd vermogen lang (VVL)
 X Vreemd vermogen kort (VVK)

Deze indeling is gebaseerd op de looptijd van de balansposten.

Een balans is altijd een momentopname. Zowel de bezittingen als de manier 
waarop de bezittingen zijn gefinancierd, veranderen namelijk voortdurend.

Debet - activazijde  Credit - passivazijdeBALANS

Bezittingen

Langlopende bezittingen

Kortlopende bezitringen

Financiering

Eigen vermogen

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

EV

VVL

VVK

Vaste activa

Vlottende activa

 
Activa
De bezittingen aan de debetzijde van de liquiditeitsbalans zijn ingedeeld in:

 X Vaste activa
 X Vlottende activa

Onder de vaste activa vallen de bezittingen waarvan de omlooptijd meer dan 
één jaar is. Dit betekent dat de periode tussen het moment van investeren en 
het moment waarop dit vermogen weer in geldvorm beschikbaar komt, langer is 
dan één jaar. Het zijn de bezittingen waarop je afschrijft. Voorbeelden zijn het 
bedrijfspand, de inventaris en de bedrijfsauto. 

Onder de vlottende activa vallen de bezittingen die binnen een jaar weer in geld-
vorm beschikbaar komen. De ‘supervlottende’ activa zijn steeds in geldvorm 
aanwezig. Het zijn de liquide middelen, de betalingsmiddelen zoals het kasgeld 
en de tegoeden bij de bank. Andere voorbeelden van vlottende activa zijn 
voorraad en debiteuren. Debiteuren zijn klanten van wie je nog geld moet 
ontvangen, omdat je hebt verkocht op rekening.
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Pas op voor dubieuze debiteuren! Dit zijn debiteuren die hun schuld aan jou 
niet of niet geheel gaan betalen. Vaak is de oorzaak hiervan dat de debiteur 
zijn rekeningen niet meer kan betalen, bijvoorbeeld door faillissement. Soms 
kun je echter ook debiteuren tegenkomen die bewust onder het betalen van 
rekeningen proberen uit te komen.

 X Vaste activa
Bij de vaste activa maak je een onderscheid in:
XX Materiële vaste activa: dit zijn tastbare activa. Voorbeelden van materiële 

vaste activa zijn gebouwen, machines, auto’s en inventaris.
XX Immateriële vaste activa: dit zijn niet-tastbare activa. Voorbeelden van 

immateriële vaste activa zijn waarborgsommen en goodwill.

Een waarborgsom is een bedrag dat je betaalt als borg van een overeenkomst, 
bijvoorbeeld bij het huren van een pand. Het bedrag staat dan bij iemand anders 
op de bankrekening, maar is feitelijk van jou. Als de overeenkomst afloopt, 
ontvang je het bedrag terug. Het bedrag is wel jouw bezit en daarom zet je het 
op de balans, maar je kunt er niet vrij over beschikken. Daarom staat het bij de 
vaste activa. In het voorbeeld van Electro staat er geen waarborgsom op de 
balans, omdat dat bedrijf een pand heeft gekocht.

Goodwill is de waarde van ‘de goede naam’ van een onderneming die je over-
neemt. Bij de overname van een bedrijf is de goodwill het verschil tussen de 
marktwaarde die wordt betaald en de (materiële) activa in een bedrijf. Goodwill 
betaal je voor een goedlopend bedrijf. Je koopt dan met de aankoop van het 
bedrijf dat je overneemt als het ware de klantenkring en een bepaalde omzet of 
een vast klantenbestand. Met goodwill druk je eigenlijk de verwachte winst-
gevendheid van het bedrijf in de toekomst uit. Dit is een inschatting: je kunt 
namelijk niet van tevoren precies weten hoe winstgevend je bedrijf zal zijn. Voor 
het berekenen van de goodwill bestaan verschillende methoden. Vaak worden 
voorspellingen gedaan op basis van de behaalde omzet in het verleden. Unieke 
eigenschappen van een bedrijf kunnen de goodwill verhogen. Denk bijvoorbeeld 
aan het bezit van het alleenrecht om een bepaald artikel te verkopen of een 
uniek recept. Omdat het lastig is om de hoogte van de goodwill te bepalen, 
schakelen veel bedrijven hiervoor een specialist in bedrijfswaardering in. 

!
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Een bedrijf heeft voor € 670.000 activa op de balans staan. De ondernemer wil 
met pensioen en zet zijn bedrijf te koop. De jaaromzet is € 1,2 miljoen en de 
winstmarge is ongeveer 15%. 

De ondernemer heeft in overleg met zijn adviseur bepaald dat de koper 
€ 900.000 voor het goedlopende bedrijf moet betalen. In deze verkoopprijs zit 
een bedrag aan goodwill van € 230.000. De koper koopt voor het totaalbedrag 
naast de bezittingen op de balans ook een goedlopend en winstgevend bedrijf.

 X Vlottende activa
Vlottende activa zijn de bezittingen die korter dan één jaar binnen het bedrijf 
blijven. Bij de vlottende activa zijn de debiteuren, voorraad en liquide middelen 
de belangrijkste posten op de balans. In het voorbeeld Electro stonden er ook 
aanloopkosten bij de vlottende activa. 
Aanloopkosten zijn de kosten die je bedrijf maakt voordat je bedrijf van start 
gaat, zoals het ontwerp van een website, de inschrijving bij de Kamer van 
Koophandel, adviezen en eventueel een inkomen voor de eerste periode dat je 
wel werkt aan je bedrijf maar nog geen omzet hebt. Deze kosten komen daarom 
alleen op de investeringsbegroting voor en op de openingsbalans. 
Een investeringsbegroting is een overzicht van alle middelen die je nodig hebt 
om een bedrijf te starten of een aanschafbeslissing te nemen. Op het moment 
dat je bedrijf van start gaat en je omzet gaat maken, komen deze kosten op de 
exploitatiebegroting te staan. Dit is een overzicht van toekomstige omzet en 
kosten die je verwacht met je bedrijf. Je mag een inkomen voor de eerste 
 maanden ook laten vallen onder de post aanloopkosten.

Daarnaast kun je bij de vlottende activa nog de post voorfinanciering btw 
tegenkomen. Bij de aanschaf van middelen voor het nieuw te starten bedrijf heb 
je al allerlei uitgaven gedaan en btw betaald over die uitgaven. Je maakt een 
openingsbalans om te weten hoeveel geld je nodig hebt om te starten. Die btw 
moet je bij de start ook financieren. De waarden op de balans zijn normaal 
gesproken de bedragen exclusief btw. Daarom neem je de post voorfinanciering 
btw op. Je hebt die btw al betaald aan de leveranciers, maar het duurt nog even 
voordat je het bedrag terugkrijgt van de Belastingdienst.

Passiva
Het vermogen van de onderneming staat aan de rechterzijde van de balans en 
wordt onderverdeeld in:

 X Eigen vermogen (EV)
 X Vreemd vermogen lang (VVL)
 X Vreemd vermogen kort (VVK)

...
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 X Eigen vermogen (EV) 
Het eigen vermogen is vermogen dat door de eigenaar of eigenaren ter beschik-
king gesteld wordt en voor onbepaalde tijd binnen het bedrijf blijft.

Er zijn maar heel weinig bedrijven die het kunnen stellen zonder vreemd vermo-
gen. Vreemd vermogen noem je ook wel krediet. Om de groei van een bedrijf te 
financieren, is vaak vreemd vermogen nodig. Vreemd vermogen betekent dat je 
een schuld hebt bij de verstrekker van het vermogen.

Je kunt vreemd vermogen op verschillende manieren indelen. De gebruikte 
indeling op de liquiditeitsbalans is de indeling in langlopend vermogen of 
vreemd vermogen lang en kortlopend vermogen of vreemd vermogen kort. Bij 
die indeling kijk je naar de termijn die het vermogen beschikbaar is: korter of 
langer dan één jaar.

Het vreemd vermogen lang zijn de schulden die langer dan één jaar lopen. De 
geldgever kan het geld niet binnen één jaar opvragen. Het vreemd vermogen 
kort zijn de schulden die de geldgever binnen één jaar kan opvragen. 

Hieronder zie je een voorbeeld van een balans. Het is een liquiditeitsbalans, 
omdat de hoofdindeling is aangegeven.

Debet Liquiditeitsbalans per 1 januari 2018 (bedragen in euro’s) Credit

Vaste activa Eigen vermogen 32.500

Verbouwing pand 40.000 32.500

Inventaris 25.000 Vreemd vermogen lang                                                                  

65.000 Familielening 5.000

Banklening 22.500

Vlottende activa 27.500

Voorraad 37.500 Vreemd vermogen kort

ING Bank 7.500 Crediteuren 35.000

Kas 500 Rekening-courant       15.500

45.500 50.500

110.500 110.500

...
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 X Vreemd vermogen lang (VVL)
De twee meest voorkomende vormen van vreemd vermogen lang zijn:
XX Hypothecaire lening
XX Banklening met een looptijd langer dan één jaar

XX Hypothecaire lening
Een hypothecaire lening is een lening waarbij een onroerend goed als onderpand 
dient, bijvoorbeeld je bedrijfspand. Als je de lening niet meer kunt betalen, mag 
de bank het gebouw waarop de hypotheek rust verkopen.

XX Banklening met een looptijd langer dan één jaar
Een banklening met een looptijd langer dan éé jaar is een langlopende lening 
zonder onderpand. Je mag het geleende geld gedurende een lange periode 
gebruiken.

Naast de hypothecaire lening en de banklening zijn er nog twee minder vaak 
voorkomende vormen van vreemd vermogen lang:
XX Achtergestelde lening
XX Crowdfunding

XX Achtergestelde lening
Een achtergestelde lening (of achtergesteld vermogen) is een lening die bij  
een faillissement als laatste wordt terugbetaald. Het is een lening die je afsluit 
bij familie, vrienden of kennissen. De voorwaarden van zo’n lening kunnen 
gunstiger dan zijn dan die van een bank. 
Bij faillissement worden eerst de andere schulden terugbetaald. Dat betekent 
dat degenen die de lening verschaffen een groter risico lopen hun geld kwijt te 
raken wanneer het niet goed gaat met de onderneming.

XX Crowdfunding
Crowdfunding is het financieren van een investering waarbij een groep inves-
teerders de lening verschaft die nodig is. Om aan investeerders te komen die 
bereid zijn hun vermogen te investeren, zijn er verschillende digitale crowd-
fundingplatforms waarop je je aanvraag kunt plaatsen. Bekende namen zijn 
Symbid, Geldvoorelkaar.nl en Kickstarter.
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Crowdfunding zorgt voor veel investeerders.

 Voordelen van crowdfunding
XX Meerdere kleine investeerders kunnen samen zorgen voor het benodigde 

kapitaal.
XX De investeerders investeren wanneer ze jouw plan zien zitten en worden 

daarmee vaak ook ambassadeurs van het product of de dienst. Soms zijn 
er onder de investeerders mensen met specifieke kennis die kunnen 
meedenken met jouw plannen.

XX Door crowdfunding ben je meteen ook bezig om je product of dienst 
onder de aandacht te brengen.

XX Soms lukt het om een succesvolle crowdfunding op te zetten waarvoor 
de bank geen lening wilde verschaffen.

XX Voor een groot deel bepaal je zelf de voorwaarden waaronder je geld 
leent, zoals de looptijd, momenten van aflossing en de vergoeding. Daar 
staat tegenover dat je investeerders wel moet zien te overtuigen.

XX Investeerders kunnen al vanaf een klein bedrag meedoen. Dat maakt de 
drempel lager om bijvoorbeeld ook vrienden en bekenden te vragen.

 Nadelen van crowdfunding
XX Het kost over het algemeen veel tijd om mensen enthousiast te krijgen 

voor je plan en om het geld bij elkaar te brengen: dertig tot negentig 
dagen.
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XX De werving kan mislukken en dan heb je geen financiering voor je plan. 
Soms betekent dit dat het plan nog onvoldoende doordacht was, maar 
dat hoeft niet zo te zijn.

XX Bij crowdfunding is het vaak ‘alles of niets’. Krijg je het van tevoren 
vastgestelde bedrag niet bij elkaar, dan gaat het niet door. Je moet dus 
van tevoren heel goed bepalen welk bedrag je wilt ophalen met 
crowdfunding.

XX Voor het gebruik van het crowdfundingplatform betaal je een 
vergoeding.

Er zijn verschillende vormen van crowdfunding voor bedrijven. Vaak gaat het om 
een lening, maar dat hoeft niet. De ondernemer bepaalt zelf zijn voorwaarden 
en de tegenprestatie die hij levert voor het ingelegde geld.

Mogelijkheden voor crowdfunding zijn onder andere:
XX Investeren: de investeerders krijgen een vergoeding (in geld) die afhangt 

van het resultaat van de verkoop.
XX Reward-based: de tegenprestatie regel je via een vergoeding in natura. 

Dat zijn producten of diensten of bijvoorbeeld deelname aan een 
bijeenkomst of evenement.

XX Lening: de investeerders verschaffen een lening tegen de voorwaarden 
die de ondernemer stelt.

XX Converteerbare lening: de investeerders verschaffen een lening met het 
recht om onder bepaalde voorwaarden de lening om te zetten in een 
aandeel in het project of het bedrijf. Zo delen investeerders op langere 
termijn mee in de opbrengsten.

Jan heeft in het verleden bij een familielid een lening afgesloten voor de 
aanschaf van een koelruimte. De looptijd is nog vijf jaar tegen een rente van 
5%. Hij wil die lening aflossen en tegen een lagere rente en voor een kortere 
looptijd een nieuwe lening afsluiten via crowdfunding. Het gaat om een 
bedrag van € 50.000. 

Jan leest de volgende tekst op een crowdfundingplatform:
Zó voordelig is crowdfinancing via Kapitaal Op Maat
Zowel voor ondernemers als voor investeerders zijn de kosten laag. Als 
ondernemer betaalt u eenmalig een bedrag van € 395 exclusief btw om uw 
financieringsaanvraag te toetsen. En € 350 exclusief btw om uw project te 
publiceren. Verder betaalt u 4% succesfee over het doelbedrag, als het 
streefkapitaal is bereikt. Als investeerder betaalt u 0,9% van uw investering 
inclusief btw.

Bron: kapitaalopmaat.nl (geraadpleegd maart 2017)

...
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Jan berekent de kosten die hij moet maken voor het gebruik van het platform:

Toetsing van de aanvraag € 395

Publicatie van het project € 350

Fee (vergoeding) voor het platform (4% van € 50.000) € 2.000 +

Totale kosten voor het afsluiten van deze crowdfundinglening € 2.745

Naast deze gebruikskosten van het platform kunnen hier nog rentekosten bij 
komen die Jan moet betalen aan zijn investeerders. Dit hangt af van de 
voorwaarden die hij afspreekt met zijn investeerders.

Stapelfinanciering
De bank is niet de enige partij die jouw bedrijf kan financieren. Bovendien, 
banken willen vaak wel een deel financieren, maar liever niet het hele bedrag 
dat je nodig hebt. Daardoor zul je ook andere financiers moeten vinden om aan 
je geld te komen. Als ondernemer heb je dus ‘stapelfinanciering’ nodig. Je 
financiering regel je dan door een deel te lenen bij de bank, een deel bij vrienden 
en/of familie en een deel bij investeerders/crowdfundingplatforms. 

 X Vreemd vermogen kort (VVK)
Vermogen dat korter dan één jaar op de balans staat – en waarover je dus een 
korte periode kunt beschikken – is relatief duur. Daarom zul je deze vormen van 
krediet vooral gebruiken voor het financieren van vlottende activa. Dan past de 
duur van het krediet bij de tijd dat het vermogen nodig is.

De belangrijkste vormen van vreemd vermogen kort zijn:
 X Rekening-courantkrediet 
 X Banklening met een korte looptijd
 X Crediteuren (leverancierskrediet)

 X Rekening-courantkrediet
De rekening-courant is de lopende rekening van de onderneming. Rekening-
courantkrediet betekent dat je rood mag staan op die rekening. Je bent tot het 
maximaal afgesproken bedrag vrij om het geld op te nemen en ook weer af te 
lossen. Het is daarmee het flexibelste krediet voor de korte termijn. De rente kan 
oplopen tot ruim 10% op jaarbasis en daar kunnen nog extra kosten bij komen.
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Een buitenlandse aanbieder komt met een aanbod van een aantrekkelijke 
partij goederen voor een ongebruikelijk lage prijs. De voorwaarde is wel dat je 
alles af moet nemen en ook binnen een week moet betalen. Het banksaldo is 
niet toereikend voor dit onverwachte meevallertje. Je kunt hiervoor een 
rekening-courantkrediet gebruiken. In het algemeen geldt: hoe korter de 
leentermijn, hoe hoger de rente die je betaalt. Daarom is het van belang de 
financiering af te stemmen op de behoefte aan vermogen. Dat doe je op zo’n 
manier dat de kosten zo laag mogelijk zijn.

 X Banklening met een korte looptijd
Bij een banklening voor een korte termijn betaal je een afgesproken rente en 
betaal je de lening op korte termijn in haar geheel of in maandelijkse termijnen 
terug. De rente ligt over het algemeen iets lager dan die van een rekening- 
courantkrediet en de lening is minder flexibel.

 X Crediteuren
Crediteuren zijn leveranciers aan wie je nog geld moet betalen, omdat je hebt 
ingekocht op afbetaling. Leverancierskrediet is het krediet dat je ontvangt van 
leveranciers doordat je de goederen ontvangt voordat je ze betaalt. Het leveran-
cierskrediet dat jij op een bepaald moment op je balans hebt staan, noem je ook 
wel je crediteurensaldo. Hoelang jij er gemiddeld over doet om je crediteuren te 
betalen, noem je je gemiddelde crediteurentermijn. Deze bereken je met de 
formule:

XXXX

Gemiddelde crediteurentermijn =
gemiddeld crediteurensaldo

× 360 dagen
inkopen op rekening per jaar

formule

Om de gemiddelde crediteurentermijn te berekenen, heb je het gemiddelde 
crediteurensaldo nodig. Dit saldo bereken je door het saldo per periode (bijvoor-
beeld per maand of kwartaal) te noteren en daarvan het gemiddelde uit te 
rekenen.

Rekenvoorbeeld 
In een onderneming zijn de inkopen op rekening in een jaar € 360.000. Op 
1 januari was het crediteurensaldo € 25.000. Dat bedrag liep geleidelijk op in de 
loop van het jaar. Aan het eind van het jaar stond het crediteurensaldo voor 
€ 35.000 op de balans. Wat was de gemiddelde crediteurentermijn?

...




