


Winstverdeling nv

algemene reserve

25%

+÷onverdeelde preferent dividend
winst → % van nominale waarde als

dividend

bruto dividend

!n~ggq.gg/e++0diviYn@stockdividend



H5 aantekeningen 
> 1
,
over verzekerd (afronden naar 1)

verzekerde som

Verzekeringsbreuk : gezonde waarde < 1. onderverzeketat

⇒ > 1
, volledig verzekerd

< i. alleen deel → behalve premier risque verzekeringverzekerde 50M
✗

schadebedragSchade - uitkering = gezonde waarde ↳ alsnog volledig
uitbetaald



H6 aantekeningen
→ rente niet erbij geteld .

Samengestelde rente :

-

rente over rente
'

. enkelvoudige rente : altijd over hetzelfde bedrag
Te 6,25 = 0,0625

personage = per 1 = Ï (vb
,
/ = ¥0 = 0,04 )

KX / i. rente)
"

eindwaarde = E;
KX / / + I )

"

→ K : (begin)kapitaal , n = aantal perioden

E : ( 1. rente )
n

contante waarde = (
n
= E://.it

"
→ E : (Eind ) kapitaal

(bedrag)
rente = een reeks van gelijke bedragen met gelijke tussenruimtes

Citi )

t
( rn - i )

„„

Î
.

"
" """

"
""""" """"

contante waarde van een rente =(
n
= a ✗ (F) → a = waarde van het eerste bedrag op de begindatum

r = 1
.

-

groeifactor , n = aantal stortingen

/ % per kwartaal= 1,01
"
= 1,0406 = 4,06% per jaar → dit is het effectieve interest percentage

(
Lineair : eind jaar altijd aflossen

aflossen =

Schijt
rest : het bedrag dat we op een bepaald moment nog verschuldigd zijn .

Schuld vermindert alleen door aflossingen

↳
rente wordt over schuld rest berekend



H6 aantekeningen 
Eindwaarde v. bedrag : En = K ✗ i. rente

"

Contante waarde v. bedrag
-

-En = K : i. rente
"

ew (eindwaarde van een rente)

( bedrag)
rente : een periodiek gelijkblijvend bedrag met gelijke tijdsintervallen

p = 2,5 % pj

ÏËt✓b
. |
01 - 01

z ,

01 - 01 010 '

zo

° ' -° '
zg

31-12
22 23

E- ( rente) = E , t E-< t E-3 + Ey

E, = 2500 ✗ 1,025 4 = 2-759 ,
53

. . . [4 = 2500 ✗ 1,025
"

= 2.562,5

E- = 2500 ✗ ( 1,0254 + 1,0253 t 1,025 < t 1,025 ) = 10 . 640,82

4 ✗ 2500 gekweekte
interest

640,82
eindwaarderente-kunjebereenenme-eenformuieIddes.com

formule =En=Í
9 = aanvangStern= waarde v. d laatste storing op de einddatum

(reden)

✓= groeifactor

in = aantal stortingen

contante waarde v.d rente

(r
( (rente) = a×

a = waarde van het eerste bedrag op de begindatum

✓= 1 : groeifactor

in= aantal stortingen

1 (interest) = k.p.gg
= zggo +

of
•+ "ÓÓÈÎÖ) (som aflossingen)

Leningen

T
K ( kapitaal) . p /rente t . ) - t (tijd )

""
"""÷.. . .

Schuld rest

( (x )

A = ✗ : 1,035

( 6.28 a)

← iii.☐ 35 | 'ÏY =

. . .
: „ 035=284,9 ,

is

A = ✗ : 1,026 h = 6

} ✗ berekenen : 1,026 ×

'!
a.☐ •×t = 1,026

✗ jaarlijks te storten( 6.28 b)

n = 14 bij deze opdracht : 32651,81 : 17,06 = 1913,94



H7 aantekeningen
Omslagstelsel = werkenden van nu betalen de AOW-uitkering en v.d gepensioneerden

kapitaaldekkingsstelsel = nu betaalde premies worden belegd en daar worden later de uitkeringen van betaald .

effecten kopen met limietOrder : Max koopprijs of min verkoopprijs

MarketOrder = kopen of verkopen zonder limiet

aandelen → nominale waarde : waarde op het aandeel

(↳ koerswinst : waardestijging v. aandeel ( aandeelhouder)
>
Koerswaarde : bedrag dat je moet betalen voor een aandeelt

.

emissie koers : prijs vastgesteld door nu

' s'

dividendrendement = aadnivdie%FF-oe.rs ✗
100% koersrendement =

✗
100%

( beurskoers)

aandelen rendement = div. rend + koers rond .

[Koers : bepaald
door marktrente

obligatie : bewijs van deelname in obligatielening

↳
beurskoers : prijs die je op een beurs betaald voor obligatie

)

couponrendement : verhouding tussen de nominale rente en de koers v. d Obligatie

µ X 100

Optie : geeft het recht aan de koper om
'
iets' te kopen of te verkopen tegen een vooraf vastgestelde prijs gedurende een

bepaald termijn

/↳optie schrijven : verkopen van een optie
→

Uitoefenprijs : vooraf vastgestelde prijs ( koers)

amerikaanse stijl : uit oefen
+ Im afloopdatum Europese stijl : alleen uitoefen op de afloopdatum

µ bij verwachte koersstijging (Max verlies : optie premie)

calloptie : eigenaar /koper rijmt om een onderliggende waarde te kopen op vastgestelde datum en prijs

5) bij verwachte koersdaling
putoptie : eigenaar / koper recht om onderliggende waarde te verkopen . . .

Ont -the - Mooney : uitoefenprijs > beurskoers verlies 1W = 0

At - the -

money : uitoefenprijs = beurskoers In -the -moneij : uitoefenprijs < beurskoers winst 1W = verschil uitoefent.
en beurskoers

0 richting al ) oopdatum

verwachtingswaarde : verschil huidige optie prijs en de intrinsieke waarde ( 1W) (nooit negatief )
optie .

premie[
nyng.ngieyewaanae.waanaeu.ggpyi@yyonmiggey.y.ye uitoefening

geschreven calloptie : schrijver verplicht bepaald aandeel te leveren tegen vooraf bepaalde prijs

geschreven putoptie : schrijver verplicht bepaald aandeel af te nemen tegen vooraf bepaalde prijs

votabilite.it : beweeglijkheid ( het op en neer gaan v. d beurskoers )

spread : optie op dezelfde onderliggende aandeel met verschillende uitoefen data en / of uitoefenprijzen
optie

strategie
straddle : gelijktijdige call - en putoptie op dezelfde aandeel met dezelfde uitoefenprijs en uitoefendatum!
rang ,. .ge,ij„ijaigaa ,, . .. pu.gg, •pne, „aeanaenigganaeaa.ae, me, neen, „enaeun.aenpny.enenae.ae,

uitoefen datum



H7 aantekeningen 
nominale rente

Coupon rendement: koers
✗

100%

dividend

dividendrendement = aandelenkoers
✗
100%

(verkoop koers - aankoopkoe.rs/-
×
, ☐•%Koers rendement = aankoopkoers

aandelen rendement = dividendrendement + koers rendement

winst
✗
, 00%beleggen? rendement in % = inleg

koper verkoper

calloptie recht tot koop plicht tot verkoop

putoptie recht tot verkoop plicht tot koop

ont -the -
money at - the -

money in - the - money

calloptie KOW < hop KOW = erop kon > uop

putoptie know > erop kon = u op kow < uop

→ verschil u op en KOW

intrinsieke waarde v. d optie =
waarde v. optie bij onmiddellijke uitoefening

verwachtingswaarde = huidige optie prijs - 1W

Coll / put kopen
,
Max verlies : optiepremie

opbrengst : optie premie
ca / 1 Schrijven : verlies : KOW - uop

( ?) ( onbeperkt)

opbrengst = optiepremie
put schrijven : verlies : ↳op - optiepremie



H9 aantekeningen
voorwaarden huwelijk:
- tussen 2 (meerderjarige) personen
- ongehuwd en geen geregistreerd partnerschap

- zichtbaar uit wil zijn (niet gedrogeerd)
- geen bloedverwant eerste of  tweede graad

Vermogenssituatie niet afwijkende geregeld
tot 1 januari 2018:

- alle bezittingen + schulden automatisch van echtgenoten 
samen
- voor en na huwelijk + alle erfenissen en schenkingen

Na 1 januari 2018:
- gemeenschap v. Goederen: beperkt tot goederen die voor 
huwelijk gezamenlijk waren + wat tijdens huwelijke wordt 
verworven
- vermogen blijft privé, ook erfenissen en schenkingen
- ook voor huwelijkse opgebouwde pensioenrechten

Een voorhuwelijkse onderneming blijft buiten gemeenschap
voor goederen die in de gemeenschap vallen, hebben beide bestuursbevoegdheid

Als in de huwelijkse voorwaarden gemeenschap van goederen wordt uitgesloten -> verrekenbeding. 
( afspraken over hoe inkomen en vermogen worden verrekend)
- periodieke verrekeningsbeding: periodiek verrekend
- finaal verrekenbeding: aan het einde van het huwelijke een eenmalige afrekening

Onderhoudsplicht: elkaars levensonderhoud voorzien
draagplicht: kosten worden verdeeld over beide echtgenoten
fourneerplicht: geld om de kosten v. Huishouden te betalen beschikbaar stellen
Nihilbeding: een van beide draagt niet bij aan de kosten van het huishouden

2 situaties waardoor vermogen verschuift tussen gemeenschap en privévermogen:
1. Blijft buiten gemeenschap als bij aankoop meer dan de helft van het 
privévermogen v.d kopende echtgenoot blijft
2. Binnen de gemeenschap als minder dan de helft uit het eigen vermogen wordt 
betaald. 

voor huwelijkse voorwaarden is een notariële akte nodig. 
Hierin wordt afgesproken hoe het zit met de gemeenschap 
van goederen (niks of  maar gedeeltelijk ofzo)

Handelingen waarvoor toestemming van de echtgenoot nodig is:
- handelingen die gevolgen hebben voor woning of  inboedel
- giften
- borg of  zekerheidsstelling voor schulden van anderen
- overeenkomst met koop op afbetaling of  huurkoop

Beëindiging huwelijk: door dood, nieuw huwelijk bij vermissing en vermoedelijk overlijden, echtscheiding, 
scheiding van tafel en bed
bij echtscheiding kan sprake zijn van duurzaam ontwricht (verhouding binnen het huwelijk zo lastig dat het 
niet mogelijk is langer bij elkaar te blijven).
Scheiding van tafel en bed wordt de huwelijksgemeenschap van rechtswege ontbonden (niet het huwelijk zelf)

scheidingsprocedure: 
- verzoekschrift  - verweerschrift  - zitting  - beschikking  - hoger beroep en cassatie  - inschrijving beschikking



alimentatie= bijdrage in de kosten die iemand heeft om te leven (regelmatig 
ontvangen of  betalen)
Sprake van als er onderhoudsplicht is voor ex-partner (partneralimentatie) (zelf  
afspreken of  in echtscheidingsconvenant)
of  kind (kinderalimentatie 

Vervallen bij hertrouwen ontvangende partner 
Eindigt 12 jaar na inschrijving van echtscheidingsbeschikking (tenzij anders 
vermeld). of  duur van huwelijk als deze korter was dan 5 jaar (en geen 
kinderen geboren)

bij echtscheiding hebben beide ex-partners recht op 50% v.h ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk door 
de andere partner is opgebouwd -> verevenen

ex-partner A heeft recht op deel v. Ouderdomspensioen opbouwende ex-partner B. Pas bij ingang 
pensioen B zou A ook een pensioenuitkering ontvangen. 

overlijden 1 van 2:
Verevening gerechtigde A overlijd: opbouwende B recht op hele pensioen
Opbouwende partner B overlijd: 

nabestaandenpensioen= partnerpensioen en wezenpensioen (aan partner/kinderen bij overlijden)
Soorten: 

opbouwbasis: waarde naar ex-partner
risicobasis: ex-partner geen recht op iets 

geregistreerd partnerschap: - geen ‘ja;-woord
- niet overal herkend
- scheiding tafel en bed niet mogelijk
- kan zonder rechter beëindigd worden

kan worden omgezet in een huwelijk onder bepaalde voorwaarden
Samenleven zonder samenlevingscontract: inkomen, bezittingen en schulden blijven 
gescheiden, uitzondering: gezamenlijk aangeschafte goederen

nadeel: welk bezit van mij
vader moer kind erkennen

voordeel: de laagdrempeligheid en vrijheid
samenleven met samenlevingscontract: afspraken over welke goederen en welk geld 
gemelijk is + afspraken als de personen uit elkaar gaan.
staat in: financiële bijdrage van beiden

Verdeling kosten
verdelingen bezittingen
verblijvingsbeding



H10 aantekeningen
schenken= -overeenkomst  -geen tegenprestatie. -verarming schenker en verrijking begiftigde  
-bevoordelingsbedoeling

Redenen om een notariële schenkings overeenkomst af  te sluiten:
-schenking bij overlijden, alleen geldig met overeenkomst (notarieel)
-bewijskracht groter, kan van belang zijn voor 180-dagentermijn. (Tussen schenk- en 
overlijdensdatum minder dan 180 dagen is wordt schenking bij erfenis opgeteld.) 

Schenken onder bewind: bewindvoerder beheert schenking. 3 rollen: schenker, 
ontvanger (vaak zelfde als schenker)(verantwoordelijke voor betalen 
schenkbelasting(ontvanger) en bewindvoerder 

schenken onder uitsluitingsclausule/insluitingsclausule: buiten gemeenschap van 
huwelijk houden/ binnen.
 De ontvanger van de schenking is altijd verantwoordelijk voor de schenkbelasting. 

(Kan afspreken dat schenker het betaald(in aangifte aangeven))
tarief  van vrijstelling voor schenk- en erfbelasting hangt af  van:
- waarde schenking. - verwantschap ontvanger en schenker

ANBI: algemeen nut beogende instelling. Hoeft geen schenk- en erfbelasting te betalen (bij belastingdienst 
ingeschreven)
-90%-eis   -geen winstoogmerk. -openbaar maken gegevens op website
->periodieke gift: volledig aftrekbaar (schenken fiscaal), min. 5 jaar, geen tegenprestatie, in schriftelijke 
overeenkomst vastgesteld
->gewone gift: aftrek afhankelijk van drempelbedrag, geen tegenprestatie, schriftelijk bewijs
Drempelbedrag: 1% van drempelinrkomen. Drempelinkomen: totaal van inkomsten en aftrekposten zonder 
persoonsgebonden aftrek (partneralimentatie)

SBBI: sociaal belang behartigende instelling. hoeft geen schenkbelasting te betalen. 
(Schenking is niet fiscaal aftrekbaar.)(consument)
Behartigt individuele belangen van leden, maar heeft ook een maatschappelijke waarde

nalatenschap: vermogen (bezittingen en schulden) dat de overleden op de dag van 
overlijden nalaat. Erfopvolging gebeurt bij versterf  (zonder) of  bij uiterste wil (met 
testament).  
Bij versterving erven alleen personen in de eerste groep (versterferfrecht). Binnen 
de groep heeft iedereen recht op gelijk deel

Groep 1:echtgenoot en kinderen (niet stief- en pleegkinderen)(langstlevende ouder krijgt 
vruchtgebruik)(kind krijgt niet-opeisbare vordering; pas bij overlijden of  faillissement 
groep 2: ouders, broers en zussen(ook half-broers en zussen)
Groep 3: grootouders
groep 4: overgrootouders
Plaatsvervulling: (klein)kinderen nemen plaats van erfgenaam in (bij overlijden of  verwerpen of  
onwaardig zijn van erfenis)
Wilsrechten uitoefenen (bij hertrouwen van langstlevende ouder): -langstlevende ouder hertrouwt 
-overlijdt en stiefouder blijft over -stiefouder overlijdt

over de vordering van de kinderen wordt rente geheven als de wettelijke rente hoger is dan 6%. bv. 7%= 
7%-6%=1% over de vordering



Uiterste wil (testament):
notarieel testament: diegene die testament maakt (testateur) legt de voorkeuren en wensen uit aan de 
notaris, deze maakt notariële akte op
Depottestament: door testateur zelf  gemaakt en vervolgens aan de notaris gegeven. Notaris maakt dan 
akte van bewaring die samen met testament het deposttestament vormt

Binnen het versterferfrecht wijzingen aan brengen:
- opeisbaarheid van vorderingen uitbreiden
- toerekingsvolgorde op de vordering
- stiefkinderen opnemen

- rentepercentage niet opeisbare vordering verhogen/-lagen
- uitoefening wilsrechten uitbreiden, beperken of  opheffen. 

Legaat: bepaalde goederen of  geldbedragen aan iemand of  organisatie toe wijzen. legataris: ontvanger
je kunt een last opleggen aan een erfgenaam of  legataris (bijv. Huisdieren verzorgen)
Codicil: onderhands, door de erflater geheel met de hand geschreven, gedagtekend en ondertekend stuk. 
(Hoe uitvaart geregeld moet worden etc.)

legitieme portie:(altijd recht op)  (klein)kinderen kunnen tegen testament opkomen wanneer hun 
minimale aansprak niet is opgenomen (vaak de helft van de erfdeel volgens versterferfrecht)
Legitieme massa: warde nalatanschap + waarde giften (afgelopen 5 jaar)- schulden v.d nalatenschap
onterven: kind (legitimaris) wordt onterft -> kan wel nog legitieme portie opeisen (binnen 5 jaar)
Legitieme aanspraak: legitieme portie - tijdens zijn leven ontvangen giften

Een verklaring van erfrecht is een notariële akte waarin staat wie bevoegd zijn de nalatenschap 
af  te wikkelen. 
In de verklaring van executie staat wie de executeur is en welke bevoegdheden deze heeft 
(executeur: 1% van nalatanschap als ‘salaris’. Vereffent nalatanschap, beheerst bezittingen en 
betaalt schulden.)

boedelbeschrijving: overzicht van alle bezittingen en schulden v.d erflater maken
Iedere erfgenaam heeft de keuze de erfenis zuiver te aanvaarden, beneficiair te aanvaarden of  te 
verwerpen. 
zuiver: volledig aanvaarden. (alles) risico: met hele vermogen loop je risico voor de schulden. (Omzetten 
naar beneficiair bij tegenkomen onverwachte schulden (niet bekend en niet hoorde te kennen) binnen 3 
maanden verzoek indienen.)
Beneficiar: erfgenamen niet aansprakelijk voor schulden als deze groter zijn dan de bezittingen

bij minderjarige kinderen kan de wettelijke vertegenwoordiger nooit zuiver aanvaarden, alleen 
beneficiar.

 Verwerpen: persoon niet aansprakelijk, plaatsvervulling kan dan weer kiezen. 
om te kiezen: schriftelijke verklaring bij rechtbank waar erflater woont of  gedraging v. Erfgenaam 
verkoopt of  onttrekt goederen van nalatenschap van economische waarde (zuiver aanvaard)

Schulden mogen (als nog niet aanvaard door alle erfgenamen) in de eerste 3 maanden geen 
schulden op de goederen verhalen. Kies je niet binnen termijn? Zuiver aanvaard
1 iemand aanvaard beneficiair -> hele erfenis wordt beneficiair aanvaard

boedelkosten: kosten voor de begrafenis/ crematie, notariskosten, executeur etc. 
Erfgenamen zelf  verantwoordelijk voor erfbelasting
tarieven vrijstelling afhankelijk van hetzelfde als bij schenkbelasting
Vaak wordt er voor bedrijfsopvolging een speciale regeling toegepast. Voorwaarden:

- voortzettingstermijn verkopen of  staken. Nieuwe eigenaar: pas na 5 jaar. 
-termijn eigenaar onderneming(min. 5 jaar eigenaar geweest, min 1 jaar vererving)
-alleen bij schenking, ontvanger min. 36 maanden werken bij de onderneming 

Je kunt op de belasting max 10 jaar uitstel krijgen -> conserverende aanslag



H11 aantekeningen
causation (oorzaak en gevolg): je begint met een specifiek doel en tevoren bekende middelen (om doel te 
halen) van tevoren: markt besluiten
-> marktsegmentatie (opdelen markt in specifieke (deel)segmenten) 
- sociaaleconomische kenmerken (opleiding, beroep)  - psychografische kenmerken (levensstijl, 
persoonskenmerken)  - gedragskenmerken (gebruiken en gebruikte hoeveelheid producten). -geografische 
kenmerken (land, stad)  - demografische kenmerken (leeftijd, levensfase, geslacht enz.)
Na het segmenteren van de markt bepaald hij wat interessant is. Zo bepaald hij de doelmarkt. Na de 
doelmarkt kiest de ondernemer een positionering (moet inspelen op eigenschappen van de segmenten 
voor een positief  imago bij de afnemer)
effectuation (begint met middelen die in doel ‘overgaan’) 5 basisprincipes:
Bird in the hand: ondernemer kijkt welke middelen hij heeft, en hoe hij deze moet inzetten om doel te bereiken.
affordable loss: ondernemer bepaalt hoeveel van zijn middelen hij voor doel wil inzetten (max risico speelt rol)
Crazy quilt: samenwerken met iemand die jou zakelijk idee gelooft (stakeholders: hebben belang bij je onderneming)
lemonade: je moet als ondernemer verandering en vernieuwing doen (open voor verassingen)
Pilot in the plane: door jouw handelingen bepaal je de toekomst en wat met de trend gebeurt (je creëert je eigen 
toekomst met je eigen beschikbare middelen en met je zelf  gekozen partners

in het persoonlijk plan schrijft een startende ondernemer een aantal dingen over zichzelf. Wat er altijd in 
staat: -persoonsgegevens -motivatie -sterke eigenschappen -minder sterke eigenschappen
Als ondernemer heb je geen recht op WW of  WIA-> als je ziek bent (kunt wel je eigen afsluiten bijv. 
arbeidsongeschiktheid)
als ondernemer ben je verplicht te handelen in het belang van de ondernemer. Doe je dat: ‘behoorlijk 
bestuur’, doe je dat niet: ‘onbehoorlijk bestuur’ (persoonlijk aansprakelijk voor nv/bv als het mis gaat)

SWOT-analyse: (strengths, weaknesses, opportunities and treats) van onderneming
1. Kansen in de omgeving (introductie nieuwe product) 2. bedreigingen in de omgeving (veel/nieuwe concurrent)
3. Sterke kanten (groot netwerk)      4. Zwakke kanten (onvoldoende financiele middelen)

Marketing: alle activiteiten van een onderneming gericht op de maximale behoeftebevrediging van de 
afnemer. Tot de marketingdoelstellingen rekenen we: 
-behalen bepaalde afzet.  -vergroten marktaandeel    -behalen bepaalde winst    -leveren binnen 24 uur   
-verbeteren van imago 
realiseren: volgende marketinginstrumenten van belang:
Productiebeleid, prijsbeleid, plaatsbeleid of  distributiebeleid en promotiebeleid of  communicatiebeleid 
—> 4 p’s: marketingmix (in samenhang toegepast)

financieel plan:
-investeringsbegroting: hoeveel vermogen nodig is om de onderneming te beginnen (ook aanloopkosten: 
kosten die voor omzet worden gemaakt)
-financieringsbegroting: hoe je aan het benodigde vermogen komt
-resultatenbegroting: geschatte opbrengsten tegen geschatte kosten van die periode
-liquiditeitsbegroting: verwachte ontvangsten tegenover verwachte uitgaven van die periode (bv. 1 jaar)
-privebegroting: om vast te stellen hoeveel geld je nodig hebt voor prive doeleinden
iedere gemeente heeft een bestemmingsplan waarin staat wat er met een bepaald stuk grond gebeurt. 
Ondernemers kunnen zich tegen risici's verzekeren bijv. beroepsaansprakelijkheidsverzekering 
(bedrijfsverzekering)

francising: samenwerkingsvorm tussen franchisegever en franchisenemer. 
Voordelen:
-terugvallen op kennis en ervaring gever
-bekende merknaam
-markonderzoek enz. Doet gever

Nadelen:
- binnen richtlijn gever handelen
-deel omzet als fee betalen
-vaak duur om aan te sluiten

l



H18 aantekeningen
het aandelenkapitaal is onderdeel van het eigen vermogen van een bvlnv

( IN)↳
aantal aandeel ✗ nominale waarde ev = intrinsieke waarde

1W = gak + reserves +
CÉDEEI

de winst

µ
voorrang op normale gok = geplaatstaandelenkapitaal

aandelen

8% preferente aandelen

yt
"°"""""=""Û

( zeker)78% betekent 8% dividenduitkering
( over nominale

waarde aandeel)

OP→
winstuitkering

zeggenschap (prioriteitsaandeel )

uitkering bij liquidatie

nominale waarde : waarde dat op het

agio = emissie koers - nominale waarde aandeel staat

! ° ""
"

i " •+ "" de ☐ " s "" "
"

"" " e ""de

7 µ ( agio ){
ag ,

boven Pari : hoger dan nominale waarde

→
beneden pari : lager dan nominale waarde

'

0 reserve

(niet voor dividend gebruiken)
winst reserve : inhouden van winst

herwaarderingsres. : waardestijging van vaste activa

dividend :
-

Cashdividend : dividend in contanten

- Stockdividend : dividend in aandelen

Éag
dividend percentage = geplaatstaadeenkapitaaool .
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bestemmings reserve : deze reserve wordt aangewendt voor bepaalde bestemmingen :

reserve nieuwbouw
,
dividendreserve

1W

intrinsieke waarde per aandeel = a-anta-gepaa-st.ee

→ ° "

n

aandeten -

intrinsieke waarde =

GAKI-reservesftonverdeeldewinsleerststock.be
rekenen)

(ashdividend over Gak berekenen

15 %

I I
d. ✓ g. = b"+%t ×

, • • % -

www.iioen?...;r...+i.IMaK40 . 000.000

Ë:"GA K >4 ' ° '°O°

) 4°
. " " °O°

G. 000 . 000

1 .

brutodividend
% v. h G#K

3
.

' s 2
.

nettodividend dividendbelasting
15% v. h brutodividend

5
. 4 .

nettocashdividend '
stockdividend

rest post volledig in
aandelen

% v.h GAK
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Onderhandse lening : lening op lange termijn verstrekt door één geldgever.

achtergestelde lening : lening die je pas terug hoeft te betalen als alle andere schulden zijn betaald

/

hypothecaire lening : geldlening op onderpand van een onroerende zaak

( eigenaar) ( bank

geldnemer : hypotheekgever geldgever : hypotheeknemer

lineair : elke periode gelijk bedrag aan aflossing betalen .

µ interest wordt kleiner , aflossing groter
annuïteit en : periodiek gelijkblijvend bedrag aan interest en aflossing samen .

ya
pari , boven pari , beneden pari mogelijk

voor nieuw uit te geven obligatie
obligatie : beurskoers : voornamelijk afhankelijk van de rentestand op dat moment d

↳
aflossen : • In één keer aan einde v.d looptijd

•

in kopen van eigen obligaties

• in gedeelten gedurende aantal jaren (door uit loting)( overeenkomsten aanaaenenoaisai-i.es :-

beide manier om aan lang vermogen te komen
-

voor beleggers zijn het waardepapieren

/OOK verkoop )

- beide te koop via de effectenbeurs

✓
converteerbaar : conversieprijs = totaal om te ruilen obligaties + bij betaling voor 1 aandeel

winst delende obligatie : uitkering (afhankelijk v.d winst) boven op het vaste percentage v.d nom . Waarde

✓

achtergestelde obligatie : ontvangen de houders pas interest en aflossing wanneer de verplichtingen

tegenover de andere schuldeisers zijn voldaan .

betalen

µ als de afnemer niet binnen de gestelde termijn betaalt,moet hij de krediet beperkingstoeslagt.e.e.n.ie.
÷:::::::: ::

"

÷
. .. .. ....

>
consumptief : levering van goederen of diensten aan particulier

µ afnemer : kort krediet

productief: bedrijf aan bedrijf

→betaalt nu ,krijgt producten later
afnemers krediet : krediet dat de afnemer verstrekt aan de leverancier . vb . bioscoopkaartjes

↳
vooral bij dienstverlenende bedrijven . Speciale orders en op kopende handel

f)
Max rood staan : krediet plafond
↳ vb . 50.000 ←

,
35.000 rood = 15.000 dispositie ruimte

rekening -Courant : krediet voor dagelijkse betalingen en ontvangsten je mag rood staan

duur (onderhoud
,
verz .)

Operational leasing : opzeg baar , risico voor verhuurder , kosten voor verhuurder , Off - balance

financial leasing : niet opzegbaar , risico en onderhoud kosten voor huurder , om - balance

Sale and lease back : onderneming verkoopt een vast actief aan leasemaatschappij en huurt het terug
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annuïteit : aflossing + rente

↳
berekenen over schuldrest

aflossing = annuïteit - rente

Schuldrest = Schuldbegin -aflossing

vreemd vermogen kort

eerst dan

goed goed
leverancier

¢

>
klant leverancier <

°
klant

geld geld
dan eerst

eerst goed ,

dan geld : leverancierskrediet eerst geld ,

dan goed : afnemers krediet

<
t

voor

,

verstrekt ontvangen vb
. bioscoop , online bestelling

beeld

→met btw (op balans) → met btw (op balans)
→ debiteuren → crediteuren

leverancier klant

t t
V.0 -b (vooruit ontvangenbedrag) v. b.b (vooruitbetaald bedrag)
credit debet

consumptief krediet

- doorlopend krediet

-

persoonlijke lening
• productief : bedrijf aan bedrijf

-

koop op afbetaling • consumptief : bedrijf aan klant

-

huurkoop

leasing : huren van duurzame productiemiddelen

•

Operational leasing : - opzeg baar contract
'-

onderhoud + verzekering voor rekening verhuurder

( lesser)
- risico's bij verhuurder

-

staat niet op balans en je bent geen eigenaar

• financial leasing :
- contract niet opzeg baan

- onderhoud enz . voor huurder

( lesser)
- risico's voor huurders

-

op balans en je bent eigenaar

• Sale and lease boek : - verkoop eigen productiemiddel en dan leasen

- huren duurzame productiemiddelen
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kapitaalstructuur

samenstellingactiva

[ financiële structuur

vermogensstructuur

nodige soorten vermogen
/ levensduur

activa moet aansluiten bij looptijd vermogen

-
regels financiering :

• permanente activa voorzien met permanent vermogen
• langdurige tijdelijke activa voorzien met langdurig tijdelijk vermogen
• kortstondig tijdelijke activa voorzien met kortstondig tijdelijk vermogen

hefboomeffect : rendement door activiteiten groter dan het rentepercentage betaalt voor vreemd vermogen

→ kleine verandering in afzet werkt meer dan evenredig door in de winst .

operationeel hefboomeffect : verhouding constante kosten en totale kosten .

g) neemt toe bij investeringsproject
intrinsieke waarde = totale activa - vreemd vermogen: eigen vermogen

liquiditeitswaarde
'

-investeringsproject is niet meer aan de orde

(na belasting)
rentabiliteitswaarde : contante waarde bepalen van alle voor de toekomst verwachte winst bedragen

marktwaarde : waarde die de markt bereid is te betalen

discocented cashflow methode : waarde v. d onderneming als de netto contante waarde v.d jaarlijkse
verwachte

kasstromen

off - baiamce financiering : buiten de balans om

solvabiliteit se is : verhouding eigen / vreemd vermogen .

vreemd vermogen niet groter dan eigen vermogen

> voorbeelden : factoring : vordering van debiteuren overdragen aan factormaatschappij

consignatievoorraad : voorraad wordt pas betaald als het wordt gebruikt of verkocht .

Cloud oplossing : software uit besteden aan 1T -dienstverlener

termijncontract: overeenkomst om iets te kopen of verkopen tegen vooraf afgestelde prijs op bepaald
moment

↳
margin ca 11 : onderpand zodat de partijen zich ook bij verlies aan het contract houden

→geen plicht om af te nemen
alternatief om valutarisico te verkleinen .

. een optie op valuta → recht om te kopen of verkopen

interest swap : contract waarbij onderneming en bank interestbetalingen van z verschillende

leningen gedurende een bepaalde periode
'

ruilen
'
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H21

vermogen

1EV
TV

eigen vermogen totaal vermogen vreemd ver MÒÖEN
← t \,

R" RTV " " { "en" ' in %

( percentage)
(rendementSeis

✓= rentabiliteit t t
t

winst beide interest

←
hefboomfactor

↳ risico !!

hefboomeffect : REV = RTV + ( RTV - IVV) - = (meer ✓✓ = meer REV )

Iom

als dit geldt- dan geldt, dit

als RTV > IVV = positief hefboom ⇒ REV > RTV

Investeren = aanschaffen van kapitaalgoederen door een bedrijf
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financiering kosten zijn alle kosten verbonden aan het lenen van geld

( vermogensmarkt : Genee' van vraag en aanbod naar vermogen
vraag aanbod

-1 → pensioenfonds
, levensverzekeringsmaatschappij

consumenten : het lenen van geld institutionele beleggers : beleggen veel geld

overheid : financieringstekort deken door lemen spaarders : geld van hun spaarrekening wordt uitgeleend

=,
aandelen

,

obligaties

onderneming : vermogen aantrekken beleggingsfondsen: beleggen namens particulieren

onderneming :geld dat
'

over
'

is wordt belegd .

Overheid : geld dat
'

over
'

is wordt belegd .

investeren :door onderneming aanschaffen van kapitaalgoederen

beleggen: onderneming of particulier koopt aandelen of obligaties met de verwachting dat het iets opbrengt .

✓
aanbieders : banken

( Max 1 jaar looptijd)
→ geldmarkt : kort tijdelijk vermogen verhandeld - vragers : consument ,onderneming ,

overheid en banken

(
aanbieder : banken en institutionele

belegger{kapitaalmarkt : per man+ vermogenen lang tijdelijk vermogen verhandeld - vragen : consument , onderneming ,overheid en bank

voor onderneming[•• risee, d van krediet van geldmarkt : rekening-courant , leverancierskrediet en afnemerskrediet
openbare kapitaalmarkt : voor iedereen toegankelijk ,onderhandse kapitaalmarkt niet

-waardepapieren
die kunnen

worden gekocht en verkocht
effecten obligaties .aandelen

Autoriteit Financiële markten De Nederlandse Bank

AFM houdt toezicht op deze markten DNB houdt toezicht op verlenen van bankvergunningen en
voldoen de banken aan de eis en

Autoriteit consument & Markt

ACM houdt toezicht op de Mededingingswet en het consumentenrecht

de bemiddeling betaal je provisie

Max koop 1min verkoopprijs

je kunt een
limietOrder en MarketOrder opleggen

↳ geen limiet

koersvolatiliteit : beweeglijkheid v. d aandelen
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in former v. een doelgroepEn creëren v. een markt

marketing : hoofddoel - winnen v. marktaandeel of klant behoud

I
doelgroep kiezen →wat kunje ze bieden : waarde propositie

|
,

- functionele voordelen voor de klant - meer emotionele waarde

→
bij doelgroep-

verkleinde nadelen voor de klant
horen

totale waarde v. d aankopen v. d Klant in de periode

§ [ daarna klantwaarde = dat de relatie met de klant bestaat

→ onderscheidend v. concurrent

klantwaarde en waarde propositie samen = klantwaardepropositie
betreft alle aspecten v. een product Úaarvoor een klant wil betalen ,

bepaald↳
dus de opbrengsten en het succes v. d onderneming

bedrijfstak = bedrijven op dezelfde hoogte in de bedrijfskolom binnen bep . branche

vijfkrachtenmodel : aantrekkelijkheid v. een bedrijfstak analyseren

Leveranciers verticale concurrentie =
-

onderhandelingsmacht
kost en

÷potentiële toetreders → Concurrentie binnen bedrijfstak ← substituten
-

afhankelijk v. aantal concurrenten, horizontale concurrentie = strijden om

> productdifferentiatie en ✗ lage(v. elkaar verschillen =) prijs
markt capaciteit kopers dezelfde groep consumenten

↳ vraag ( meer
/minder)

dan aanbod
→ veel geld nodig vergeten met

7 afhankelijk v : kapitaal intensiviteit , arbeidskracht vóór veel substituten: lage prijzen
schaalvoordelen

,

distributiekanalen Productie
.

↳ grote hoeveelheid = voordelig ↳waar verkopen 500 ✓
Waarde : 5 moet wel het

en wetgeving
Produceren

product kunnen vervangen .

( hoeveel invloed ) ✗ lage prijs = minder aantrekkelijke tak-
1 afhankelijk v : prijsgevoeligheid, beschikbaarheid u.
informatie en h . relatieve belang v. groep kopers
↳meer info = betere handel positie kopen ↳ hoeveel ze
voor de verkopende onderneming aan de omzet

bijdragen

→ afhamkelijkvihoemakkelijkdeproducentvleverancietlaanwissele.mg
bepalen of een markt wel of niet aantrekkelijk is om toe te treden

kijkt of positie te behouden f)
Wat klant

µ onderscheiden v .
← is wil

competitie
marktanalyse → 3C

- model : Cugetomers , Corporation , competitieve

✗
Product-gebruik : hoe ze prod . gebruiken [imago: beeld

dat consument heeft
↳ prijs - en kwaliteit imago

consumenttype : groepen klanten (indelen) kostenstructuur : inkoop - en productiebeslissingen
→ pmc

'

s

portfolio analyse : om diverse product -markt combinaties vast te leggen
g)
introductiefase laag marktaandeel → hoge omzet ,

hoog marktaandeel
lage kosten

Question Marks : snel groeiende markt Cash COWS : beperkte groeiCashCoins ↳ rijpheidSfcsse/wild Cats → kosten hoog →financiert v. opbr .
Groeifase hoog marktaandeel → veel reclame / laag marktaandeel
Stars : snel groeiende markt promotie kosten ☐09s : beperkte groei

↳ kan in Cash COW veranderen Cfinanc . terugverdienen) ↳neergang S - /verval fase
→ uitblinken in 1 v. d 3 → gap = verschil werkelijke en gewenste positie

waardestrategiemodel : manier om zoveel mogelijk in te spelen op de klantwaarde -

- optimaliseren v . langetermijn relaties
Pre Positie

|
,
→productinnovatie (focus) → alle bedrijfsprocessen →met klant

product leiderschap , operationele uitmuntendheid ,
klanten leiderschap

↳ kosten leiderschap → lage kosten

→ leveranties → inkoop ,prod ,
vrk →

medewerkers
,

activa

Business model Canvas (BMC) = 9 bouwstenen : (Key) partners
,

kernactiviteiten
,
mensen en

g)(alles) waarvoor een winkel
,

klant wil betalen 5) eenmalig / µ internet
te

ten t

→ doelgroep
(klant) waarde propositie , ktarsttrelaties ,

kanalen
,

klant segmenten , kostenstructuur en opbrengst
( contact) structuur

amen
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marketing omvat alle activiteiten v. een onderneming die gericht zijn op maximale
-

'
.

. _

behoeftebevrediging v. afnemers .| korting
→wat voor product rilaag ,

hoog, µ hoe bij afnemer f)
Wel Of Geen
reclame .

welke

→ onderdelen : Yp
'

s : productbeleid , prijsbeleid , plaatsbeleid/ , prommotiebeleid / media

- distributiebeleid communicatiebeleid
→ alle y samen

noemen we de marketing instrumenten
,

en ook de marketingmix

→ geeft inzicht in het
marktaandeel

-1mnatkt onderzoek is het systematische onderzoek naar de afzetmogelijkheden v. een

bepaald product in een gebied gedurende een zekere periode .

→ van achter bureau

deskresearch : onderzoeker maakt gebruik v. materiaal dat al voor andere doeleinden is
verzameld

>
field research : opzoek naar nieuwe gegevens

(BZC) →webwinkel , an

Business to Consumer : de verkoop v . prod . en diensten aan consumenten door onderin
.

(B2B) kan ook combi
. zijn

B.Usines to business : de verkoop v
. prod . en diensten aan onderin .

door andere onderin .

( ( 2C) → bv - marktplaats

Consumer to Consumer : de verkoop v
. prod. tussen consumenten

( ( 2B) → reviews
,
enquêtes

Consumer to business : het leveren v. waarde v. consumenten aan bedrijven

aan koopgedrag : → impulsaankoop

(rag) A bv . boodschappen
→ daarnaast bv . de kleine dingetjes bij kassa : unsought

> routinematig . . . : vaak koopt , de goederen noemen we comvemience goods . 900ds

(bpo) → kleding enz . → hogere prijs
> beperkt probleemoplossend : noemen we Shopping goods → kopen we minder vaak

(Upo) → sieraden ,
muis enz

.

> uitgebreid probleemoplossend : belangrijke aankoop. noemen we Special ity goods

als een onderneming voor een bepaald product de totale markt opsplitst in een

( afnemersgroepen)
aantal kleine

,
min of meer homogene deelmarkten ,

is er sprake v. markt segmentatie
↳ reageren op de marketing instrumenten

bij de bepaling v. d doelgroepen .

3 mogelijkheden:

→ rnassa productie [ onderin . brengt
:

ongedifferentieerde marketing: één product in Eén variant op de markt
-1 hele markt ← onderin . brengt :

gedifferentieerde marketing : een product in verschillende varianten op de markt

→ bepaald segment

geconcentreerde marketing: richt zich op Eén of enkele deelmarkten
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g)
in product zelf aanwezig : vorm

,gewicht ( eigenschappen)
en wat de prod . heeft toegevoegd

een product : geheel v. materiële en immateriële eigenschappen v. een goed of dienst
→ gedeeltelijk wel meetbaar

→ eigenschappen die Cons .

eraan verbindt /naam
, imago)

kwaliteit is subjectief , vormgeving is vaak alleen bij kleding belangrijk ,

/
technisch : verpakking als bescherming →

Leverancier voor kwaliteit
in staan

verpakking : - commercieel : publiek trekken
, bij duurzame producten is garantie

v. belang

Service is in het hele proces belangrijk .

g) landelijke
reclame

, groot marktaandeel

→ klant wil meer betalen → goedkoper
→ ooghoogte (supermarkt) + kniehoogte (superras)

A-merk : bekend en goed bekend B-merk : minder bekend

→
A / B-merk =

Slecht imago ☐ v. Philips
→ slecht product → door leverancier → B-merk,

vaak door # -merk gemaakt

paraplumerk : alles onder eën naam private label : in opdracht v . derde gemaakt
op markt

→ voorbeeld v. private label en paraplu merk
huismerk : eigen merk (supermarkt)

hoge prijs → ontw . f) beetje groei
in afzet

µ
omzet en winst dalen fors

nog meer varianten→ kosten terugvetd . prijs daalt → concur .
introductie fase

, groeifase rijpheidsfase , verzadigingSFASO, neergang Sfase
↳ prijs dat lt
omzet stijgt

> meer variant .
↳ geen groei meer

op markt p stabiel . winst daalt

concurrentie hevige concurrentie
(nieuw prod -

= nieuwe cyclus)

de levensduur is per product verschillend .
duur v. d levenscyclus en afzet bepaald door :

' snelheid v. technische ontwikkelingen
'

concurrentie
°

mate van acceptatie door afnemers
-

→
§I%→ak

→ kleine p wijziging = grote a- wijziging
< - 1 : prijselastische vraag →

vlak verloop v. d Qv -lijn : luxe producten

En = Ï⇒p - 1 < EVCO : prijs inelastisch → steil verloop v.d Qv -lijn : noodzakelijke producten
E-✓= 0 : volkomen prijs inelastisch Qv verandert relatief weinig

substituut = elkaar vervangen complementair : elkaar aanvullen

% D QV goed ✗ > 0 : substituut ( pos .)

EK = % D prijs goed y
<0 : complementair (neg .)

⇒ risico : prijs hoger of lager dan wat afnemer wil betalen

kostengeoriënteerde prijsbepaling: kosten als basis

concurrentie georiënteerd : prijs afstemmen op die v.d concurrent

-

vraaggeoriënteerd : prijs die de consument wil betalen als uitgangspunt
→ groter marktaandeel verkrijgen ( doel)

[ Penetratie Politiek : PRIJS ° ' •→ dat binnen → ""is +IJd "" mensen het hebben
→ weinig concurrenten

→ sommige betalen dit , dus meer verdient dan meteen
'

normale
→ af toorn politiek : hoge prijs = begin en dan steeds lager . uiteindelijk

'

normale prijs
' Prijs

'

/
→ psychologische prijzen : onder bepaalde grens blijven .

bv. 99,95 i.p.v 100,25

→ prijs kortingen : korting zoals
'

vier voor €5
'
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en waar de producten zich bevinden

1
'

µ
dienstverlenend : afhankelijk v . bedrijf
handel sonderen : dichtbij afnemer

p : plaats = vestigingsplaats v. d onderneming
5> consument staat hier niet in : voegt geen waarde toe aan Prod

→ zichtbaar in bedrijfskolom : keten v . ondernemingen die oerpr . met Cons . verbindt

logistiek : de hele weg die een product aflegt u . oerproducent naar consument
-

→ nooit aan consument

groothandel levert aan andere groothandels en detaillisten
,

detaillist alleen aan Cons .

een distributiekanaal is de weg die het product aflegt v. producent naar Consumers
-

→ online besteld /fabrikant- Inkel

directe distributie : rechtstreeks v. producent naar consument

indirecte distributie : tussen producent en afnemer eën of meerdere tussenschakels 1
\ ,

-

producent doet er alles aan om z'n prod . door de detaillist in
-

pushdistributie : zijn assortiment te laten opnemen
→ acties, reclame

- pull distributie : producent bewerkt de consument over de hoofden v.d detaillisten heen .

f)
bij onderin .

met omvorming komt hier de productie v. goederen bij

→
hoort ook transport enz . bij
< niet alleen eigen onderin .)

Het logistieke proces begint voor een onderin . bij de inkoop en duurt tot het moment dat de
goederen bij de afnemers zijn afgeleverd

(gh) → informatiestroom → info -stroom[
logistieke proces bij de groothandel : gh ontvangt onder v. d detaillist , controleert

→ja : leveren
nee : bestellen → goederenstroom

of alles op voorraad is , daarna geleverd

-
houdt rekening met afnemers en leveranciers

kenmerken logistiek
III.III.

om

zowel inkoop als afleveren v. goederen
→juiste tijd en plaats aanwezig bij detaillist

de groothandel overbrugt de functie v. plaats en tijd
→ Juist In Time en onderdelen

bij het JIT -principe maken onderin . afspraken met leveranciers over de levering v. grondstoffen

→ bij productieproces
afval : grondstoffen en onderdelen die verloren gaan. Uitval : gereed prod . dat niet aan eisen voldoet

en wordt afgekeurd

recycling : afval en uitval kunnen voor een deel weer worden gebruikt in volgend productieproces

emballage
reverse logistics : terughalen /verwerken v. afgedankte spullen en verwerking v. afval, uitval en

contact houden met afnemers

persoonlijke verkoop bij ✗verstrekken u . informatie

bedrijven onderling _ serviceverlening vertegenwoordigers
business-to-businessmarketing :- informatie voor de eigen onderin .

} +""°"
massaverkoop : grote groepen mensen bereikt via tv, radio, websites enz .

→bv . internet,
krant

,
brief te -mail

,

bij individuele reclame maakt de fabrikant reclame voor zijn eigen product

bij collectieve reclame maken de fabrikanten v. een bepaalde productsoort samen reclame

→ doel ( lange termijn) → ( korte termijn)
→ korte

termijnthemareclame : merkbekendheid creëren en onderhouden. actie reclame : speciale actie → verkoop
stimuleren

→vb : ideële reclame : opvattingen / v. mensen beïnvloed
.

↳ v. nieuw prod : Sampling (monster
gedragingen uitdelen)

Sociale marketing : gericht op het welzijn v. d CONSUM
.

Sponsoring : goed voor naamsbekendheid en toont maatschappelijke betrokkenheid

medium : datgene dat nodig is om de (reclame) boodschap over te brengen
→ bv- dagblad

,

folder
,
mail → ziet / leest →bv.tv, Smart board, internet → geluid én beeld

(bv)

visuele communicatiemiddelen : alleen met ogen multimediale : meer dan één medium gebruikt
waarnemen om boodschap over te brengen

→↳v. enquête
>online spel → kan zelf invloed uitoefenen /

buitenmedia : in open ruimte gebruikt
interactieve : ontvanger betrekken bij boodschap overig : - reclame artikelen : als cadeau verstrekt

welk ( gerichte)
medium iv. belang: doelgroep, kosten v. dat medium en de aard v.h product
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1
voorbeeld

Crossmediale uitzingen : via andere media invloed kunnen uitoefenen op tv -programma
'

S

→via internet

→ e staat voor electronic of elektronisch

E-marketingbeleid : alle activiteiten die de onderin
.
Om de behoeften v. d afnemer te bevredigen ! via

g)
was pv. product g)

was p v. plaats f) was p u . promotie internet !
µ product moet µ total cost of g) product en website g)

klant beoordelingen
'

Problemen' op , ☐ g. gem
[Was P

✓ . Prijs

← Ownerschip moet
'

gemak
' hebben geloofwaardig

y C
'

s : Customer
'

S Solution Cost to customer
,
Conversiemee

,

Communication
had#< op consument

↳ klant oplossing
'

↳ letten op alle

kosten
,
niet alleen aanschaf

prijsvergelijkingscwebsite : website waarje prijzen voor een prod . bij verschillende aanb . Kunt vinden

g) BZC, B2B , CZC, CZB →
'

stappenplan
'

E-commerce is handel via internet
.
Vanuit klant perspectief gebeurt hetzelfde tijdens een bestelling

Click streamprogramma's verzamelen gebruikersgegevens v. websitebezoekers

→ geen voorraad µ
Geeft deze door aan de groothandel of
fabrikant → stuurt deze rechtstreeks naar

bij drop Shipping bestelt een klant een product bij een webwinkel klant

(al/ to action : manier om mensen iets te laten doen

→ volgens de telecommunicatiewet toestemming
nodig v. d eigenaar v. m e-mailadres .

E-mailmarketing : gebruik maken v . e -mail om producten of informatie in de belangstelling te brengen
→ SEO

veel ondernemingen gebruiken zoekmachine optimalisatie voor hun website
pagina waar alle→ pagina's zijn
gesorteerd→

website moet relevante inhoud hebben
, sitemap hebben

g) moet call
to

( SEA) action hebben

je kunt hier ook voor betalen → zoekmachineaderen .
Eerste pagina v. d website : tanding spagina

Lost per Mille (Cpn) : kosten per 1000 × verschijnen
Lost per Click ( ( pc) : kosten per klik op de advertentie

webadvertising.is het adverteren op internet Lost per action (Cpa) : bedrag per ondernomen handeling

→ vorm v . CPA

affiliate marketing is het adverteren om per verkoop een vergoeding te ontvangen

+ IIII.IT?jI-Ifshxiooi.bu.o-ersmaana
de conversieratio is het % u. website bezoeken dat ook echt een bestelling plaatst

Socialmediaplatformen verzamelen en analyseren alle handelingen v. bezoek's
t

bij de advertentie veiling selecteert het platform de meest relevante advertentie voor een

bepaalde doelgroep en het bedrag dat ze bereid zijn te betalen

→ influencer marketing
Een influencer is iemand die een groep volgers of fans beïnvloedt .

webcareteams houdt de sociale media in de gaten en verzorgt alle communicatie erop .

µ richtlijnen

ondernemingen hebben vaak een socialmediabeleid voor hun werknemers
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fifo = first in

,
first ont

lifo = last in
,
first ont

vvp = vaste verrekenprijs → schatting v. d gem . inkoopprijs

(werkelijke prijs )↳
op balans volgens historische uitgaaf prijs

>

nadeel : brutowinst schatting kan hoger zijn dan werkelijkheid → probleem

•" " " """" "" "" """"""

/
"""""""

"

" """"""" """+°""

waarmee we beginnen

hulpstoffen = nodig voor productie , niet zichtbaar in eindproduct nettoverbruik= hoeveelheid grondstoffen
die in het eindproduct
terechtkomen

maanden . . . .→„„„„gsmaa.ua,

[ onderneming met omvormingsproces kostenyandex.na.m.ming.ua#
⇒

overig = afval

7
afval zonder waarde : geen verkoopwaarde en ook niet opnieuw te gebruiken

afval met waarde : te herb ruiken of te verkopen

→ positief+

Opbrengst verlaagt kosten v.h afval per product

→ afval vernietigen kost geld
of (negatief ) verhoogt kosten per product
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verkoopwinst = verkoop resultaat

✓R = afzet ✗ (v Kp - Ikp)

↳
verkoopresultaat = afzet × (verkoopprijs _ inkoopprijs)
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hij

'

) 1-
'

= aanschafprijs + installatiekosten
R'= restwaarde - sloopkosten

(
afschrijvingen per periode : in n = aantal perioden

1-
(waarde op de balans)

boekwaarde = aanschafprijs -50mV. d afschrijvingenafschrijven gij

groott ervan hangt af van:

het gebruik A interest kosten → jaarlijks berekent over
gem . geïnvesteerd vermogen

1 ↳ AII
technische levensduur

↳ AIR ✗ % = interest kosten

economische levensduur kosten duurzame productiemiddelen
alle kosten van dpm naast

→ afschrijving en interest
restwaarde µ complementaire kosten

f energiekosten
reparatiekosten

bv . onderhoudskosten

> brutotonen en - Salarissen

§wettelijke sociale lasten→ vrijwillige sociale lasten
personeelskosten : ↳de voor rekening v.d onderneming pensioenpremies

>

handelsonderneming neemt kosten samen en brengt deze in mindering op brutowinst

> dienstverlenende onderneming rekent deze kosten om in arbeidsuurtarief

↳
factuurtarief = arbeidsuurtarief + opslag extra kosten + winstopslag

(geen waardevermindering)
→ afschrijven niet nodig

to

interest kosten op productiemiddelen 8 Kosten van grond

t
met EV Of vv ge

-

investeert overige kosten
• interest kosten dat in grond is geïnvesteerd

(onderneming)

•

waardevermindering van bv . de hekken

t
kosten van diensten van derden

•

eventuele belastingen op de grond
) kosten van in rekening
gebrachte activiteiten _

bv
. Schoonmaakbedrijf kosten van belasting

• onroerendezaakbelasting
• motorrijtuigenbelasting
• assurantie belasting

Shared Service Center = onderdeel van een organisatie dat alleen diensten aan andere bedrijfsonderdelen
verleent

( interne verre ken prijs)✓

transfer price : prijs die de andere afdeling in rekening brengt aan de ene afdeling
voor de verleende dienst

L

transfer pricing : bepalen v. d interne prijs
' fiscaal een voordeel

↳ belastingdienst kijkt naar
of prijs die ze

'

normale
'

klant zouden vragen
•

marktgebaseerd : gebaseerd op prijs die andere bedrijven vragen
'

at arm
'

s length
'

of kosten + opslag ~
° Kosten gebaseerd : gebaseerd op kosten van product transfer price is een zakelijke prijs

µ keuze voor eigen : prijs =
transfer price ✓atak

marktprijs• onderhandelde : onderhandelen met andere bedrijven en eigen



H29 aantekeningen 
kosten uitgaven

winst 2 verliesrekening balans → liquide middelen

minder winst minder geld

(AI)

afschrijvingen (AFS ) = n

1- = aanschafprijs R = restwaarde in = economische levensduur

of # Is =

/ )

+ zonder btw !

A-
'

= aanschafprijs -1- installatiekosten R
'

= restwaarde - verwijderingSkostem

(1800--150)
✓b. A

'
= 1500+300=1800 = 6

= 275 per jaar
R
'

= 300 - 150 = 150

n = 6 jaar

BW (boekwaarde) = A
'

- som v.d afschrijvingen

kosten duurzame Prod. Mid = afschrijvingS Kosten

interest kosten

onderhoudskosten enz
.

rtkomst ✗ %gem . geïnvesteerd vermogen:
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toegevoegde waarde is de waarde die een bedrijf toevoegt aan een al bestaande waarde

vooraftrek= door leverancier in rekening gebrachte omzetbelasting

bedrag Inc . btw

Inc btw
. 121 =

. . . ✗ 100 % =@✗C. btw exc . btw = bedrag ✗ 21.1 . = Inc . btw

verkoopprijs = inkoopprijs + winstopslag

winstopslag als % v.d inkoopprijs winstopslag als % v.d verkoopprijs

inkoopprijs a inkoopprijs a

winstopslag % u . a =-D + winstopslag % u . C b- +

✓ kp excl . btw c ✓ kp excl . btw C

ofg % Ofg -1.

btw 21-1
.
v . C = -0 +

btw 21% u . C d- +

vkp incl . btw e vkp incl btw e

f) vooraf betekent

voorcalculator ische winst : begrote winst of verwachte winst

A- achteraf berekent

nacalculator ische winst : werkelijke winst

totale brutowinst heet ook verkoopresultaat

financieringSrescsltaat : verschil tussen interestopbrengsten en interest kosten

in een verschillen analyse vergelijk je voor - en nacalculatorisc.me winst

↳
Oorzaak
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→ indirecte belasting

btw = belasting over toegevoegde waarde / OB = omzetbelasting

3 tarieven : regels :

0% tarief taxfree 1
. bij inkoop / kosten btw terug ✓Oorderen

9% tarief laag primair goed 2 . bij verkoop btw betalen

21 % tarief hoog luxe goed
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p

Tk bestaat uit variabele kosten en constante kosten
<

To bestaat uit de opbrengsten

BEO
-
-
- -
- •

B. E.P
1

• Ì
BEA berekenen = 1) dekking sbijdrage ← db dus gelijk aan/ constant . Kosten

1
' constante kosten

B.E.A 9

winst moet 0 zijn

2)
_
K

3) BEA = ¥

<

winst

"

BEA 9
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dekkingS bijdrage = Constante kosten dekken

,

de rest is voor de winst
.

BEO = BE A xp

+
klein

BEA = tckidb / To BE A = BEO :p
Of = tck : (p -v)

constante kosten = BE A ✗ db

← gewenst afzet
(voor winst)

②
*

=/ (+ nw) :(p -v) !
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←constant

C-
+
I ←

variabel

kostprijs = n b ← begrote
← normale

Productie

productie

nacalculatie wordt gebruikt bij het berekenen van verschillende resultaten :
sh >wh → voordeelis }

meer/minder gebruikt dan toegestaanEffr = Is h -wh) ☒sp
5h <vh → nadelig

totaalbedrag
pr = sp.wh-wp.vn Sp>op → voordelig } meer ? wp = wn = Wp

Sp <Wp → nadelig+normale
hoeveelheid

pre = Sp
-Nh - wp - nh meer/minder betaald dan toegestaan

↳ constante

kosten

Bur = T -W }voorkomt te nadelig pr die voordelig Effr compenseert (pr aanpakken)
B)n → positief
( Bcn → negatief }

Bzr = 1W -n) ✗ = terugverdienen constante kosten
werkelijk

→ uren
>
(Wu - nu) ✗ Te

→ constante
kosten

↳ uren
normaal

terugverdiende constante kosten

Bezettingwinst

• constante kosten

1

Bezettingsveriies
I

I

I

I

I

I

I

in
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nacalculatie →werkelijke cijfers

↳
interessant voor aandeelhouders

,
werknemers

,
fiscus

winst = resultaat

↳
Opbrengsten (Omzet) - alle kosten (belasting)

1-

verkoopwaarde goederen → ontvangsten

vb
. 1000 Stuks Ò 12 incl . btw . 600 Contant

,
400 op rekening

↳
Omzet = 1000 ( 12 : 121×100=10) =

→ 400 niet ontvangen ( op rekening ! )

ontvangsten = 7260 ( 12,10 ✗600) → balans ( Iig .
Mid)

kosten uitgaven

interest interest

aflossing

gebaseerd op nacalculatie !

→ efficiencyresultaat

Effr = (Sh - wh) ✗Sp Sh = standaard hoeveelheid
,
WH = werkelijke hoeveelheid , Sp = standaard prijs

<0 = niet efficiënt (meer betaald)↳
uitkomst 70 = efficiënt (minder betaald)

vaak

[ prijs resultaat gegeven

pr = ( Sp -Wp ) ✗ WH ,
kan ook Sp - wn - wp.wh- op = werkelijke prijs

← budgetresultaat

Bur = T - W 1-= toegestaan .

W = werkelijk gebaseerd op nacalculatie

= bij constante kosten

prc = sp.nh-wp.vn nh = normale hoeveelheid constante kosten altijd op normaal gebaseerd

µ betekenis : dekking v.
d CK

BZR = (W -n) Ê w = werkelijk, n = normaal , Ê = constant per stuk

werkelijk↳ → uren

(Wu - nu) ✗ Te
→ constante

kosten

↳ uren
normaal

.
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( integralekostencalculatie)
absorbti on cost Ing = constante +var . kosten in de kostprijs verwerkt

C

kostprijs (Kp) = In
+ Is

deze met btw

fis de consumentenprijs↳
kp ophogen is met winstopslag = verkoopprijs .

voorcalculator isch bedrijfsresultaat= schatting v.d verwachte / begrote winst

[
afzet ✗ (vkp - kp) → verwacht = verwachte afzet

br = vrtbzr →werkelijk = werkelijke afzet
înrw -n ) ✗ £

budgetresultaat = afzet ✗ kp- kosten v.d afzet

bij een nacalculatoris ch budget bekijken we achteraf wat de kosten mochten zijn bij werkelijke afzet

Y geeft aan welke afzet gehaald
f-moet worden en welke Max . kosten er mogen zijn

budget = taakstellende begroting
← achteraf vaststellen

=
niet variëren met q

vast budget = vast bedrag per periode

=
var . kosten

g- variërend met q
(kosten)

variabel budget = variabel bedrag per periode¢
.

÷
..... ...

g)
OOKgebruikt voor een
kosten analyse

budget resultaat wordt uit gesplit in een verschillenanalyse

6
naar aanleiding hiervan nemen ze beleidsbeslissingen

br = vrtbzr of omzet - kosten
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winst =omzet - kosten ( begrote)

f afzet

[ bedrijfsresultaat [ bvxvkp
excl . btw

br = vr +bzr of br -50 -TK

I.cftcvtvftvv

[verkoopresultaat

vr = afzet ✗ (vkp - kp)
✓ =
grondstoffen

[ fabricagekosten
)

Loon

E- Vf huur

Fkp = nf
+ If

afschrijving
"fabricage kostprijs <

< =
interest

[verkoop kosten
(ckp)

commerciële kp = Fkpt
+

BLT

]
Bzr (fabriek) = ( bf - nf ) × ¥

-
Bzr (winkel) = (bv -nu) ×

ngt-wxckp-Effrtp.ttoverige
verschil / en

Bur = + -w

Ew
=tk

( integralekostencalculatie)
absorbti on cost Img = constante +var . kosten in de kostprijs verwerkt
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integrale kostprijs = absorption costing (AC) variabele kostencalculatie = direct oosting ( DC)

✗ (kostprijs)
=

-

variabel + constant opgenomen
=
Ê + É } -

alleen de variabele kosten vormen de kp

→ Cons . Kost _ zijn niet opgenomen in kp
wel - nee# geen bzroieffrop constante kosten

→ DB is grote leidraad bij wel of niet aan
hem

.

-

Cons . kost per product bekeken
-

veel gebruikt bij onderin. met individuele opdr.

-

Cons . Kost . rechtstreeks ten laste v
.
w &u rekening

→ afzet en productie wijken v. elkaar af
voorraadmutatie

"""" " ""
"""

"""
" " """ " """ "" " °""werkelijk

- var
.
+ CONÊ Kosten berekend over afzet| / - ook de var. fabricagekosten worden berekend

→

(+ of -)
L

voorraadmutatie ✗ Cons
.
Kost . per product

←
toename v. voorraad : winst AC hoger dan DC

afname v. voorraad = winst AC lager dan DC

(br)

begrote bedrijfsr . = begrote vkp per product
var . Kosten per p duet

_ _

(db)

dekkingsbijdrage per pr .

[ begroot④ = af, @+ ✗ d,

←heet ook wel contributie -

marge+
br = ☐B- constante kosten
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→ alleen var . kosten

DC -

-direct casting= variabele kosten calculatie
vkp (zonder btw)↳

(kleine) db = FIËSTA -

→contributie marge↳
☐B. = db ✗Q

C-
BEA = PÉ) of db

later c naar

Q*= ÏÏ → br onbekend ? → •
*
=

=
<ÉÉ.DE/T+sbr=DB-Cofbr--

To - TK

<
winst [ bezitting

E-✓nieuw = Ewoud + nu +1 - privé [ ✓ = b- s = b-
vreemd verm.

[ = winst

EB/ 1- = Earnings before interest and
+ axes EBITDA-Earnings before interest and taxes

Deprecation and
Amorization

fiscus aansprakelijk ]
IB inkomsten bel

.

→ Eenmanszaak ← hoofdelijk fiscus niet blij als Ez overgaat opbv
(minder belast . en aan sprake / . )

vpb vennootschapstoel . → bv- beperkt

als BRCAC) = br ( DC) → bf = bv (geen voorraadmutatie
)

⇐
> voorraad/M . × in = toename /

afname

AC -- voorraadM XFKP

☐( = voorraadM . ✗ vartkp
'

→ ( b - n) ✗ € > 0 ↳ verschil= const .Fkp
↳ b> n

vr : bedrag aan winst als bzr 0 is ↳ overbezettingSwim St

bzr = bedrag dat over blijft wanneer de Cons . kost zijn terugverdient
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accrual - accounting

debet balans credit

" " ""
"

"" """

[
" "°"

"

""""
"

vooruit betaalde bedragen nog te betalen bedragen
betalen voor dat de kosten betaling na de verwerking v. d
worden verwerkt op de WZV kosten op de v0 & ✓

µ
'

soort
'

schuld µ
'

soort
'
voor dering

nog te ontvangen bedragen vooruit ontvangen bedragen
ontvangst nadat de opbrengst ontvangst voordat de opbrengst
is verwerkt is verwerkt

-

VOB + VBB = uitstelpost ( betaling vooraf )

NTOBTNTBB = anticipatie post (achteraf betalen)
-

>
transitorische posten

f) omzetbelasting (terug betalen)
•

ontvangsten die geeiin opbrengsten zijn
f) huur , interest

•

opbrengsten die ook ontvangsten zijn
→ stockdividend (als winstuitkering ontvangen)

•

opbrengsten die géén ontvangsten zijn
→ loon

, energie enz .

•

kosten die ook uitgaven zijn
A- afschrijvingskosten

° kosten die géén uitgaven zijn
5) investering in kapitaalgoederen ,

aflossing v. lening ,
winstuitkering

,
omzetbelasting
(af te dragen )

•

uitgaven die geém kosten zijn
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(permanentie)

accrual accounting
→ uitstel u . betaling

winst =/ geld surseance v. betaling
↳
winst = omzet - kosten

← staat op v8 ✓ rekening

ontvangsten= geldstroom (op kas / balans ( L -ml) ( ook uitgaven op L.hn)

omzet ontvangsten

kosten uitgaven

WE v rek . balans : 11-9 . middelen

permanentie = regelmatig w & v rekening maken (bv
. maandelijks)

f) zeggen iets over toekomstige of voorgaande periode
transitorische posten → op balans

[ Crediteuren
ook

met
debiteuren zijn jou geld verschuldigd (met btw ! ! )

I later gevorderd

d balans C

"""" "+" "" """°" " "°" " ""°"" " °"
" °

vbb vob speelt
geen rol

( wel bij

(nog te ontvangen
(nog te betalen bedragen)

crediteur)

Ntob bedragen) Ntbb (schuld)

Ntob en Ntbb zijn anticipatiekosten

betalingen op liquiditeits rekening

bedrijfsactiviteiten op w & v - rekening
< met

btw !

Iig . rekening ← Iig .Mid .

WE ✓
[ Geen

btw !

inkomsten uitgaven
← maandelijks (eind)

+
-

kosten opbrengsten = ontvangst = betalingen

j
Îtransitorische

posten

permanentie
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voorraadgrootheden
( de posten)

debet balans
£
credit

""" ""
"

" "°"
- " "

"

"" "

|
"" " " """°"

- lang
aanwezig)

vreemd vermogen langvlottende activa ←

liquide middelen vreemd vermogen kort

→ betrekking op bepaalde periode
stroomgrootheden ( de posten)
f

kosten opbrengsten

wijken
.ms

financieringsresultaat = interest kosten - interest opbrengsten

liquiditeitsbegroting = overzicht ontvangsten en uitgaven per kas en bank
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Solvabiliteit -- dermate waarin een onderneming in staat is om haar schulden te voldoen

↳Ë > , = solvabel

wlrv : afschrijving skosten

afschrijvingen
[
balans : Afs → cumulatieve afschrijving

liquiditeit : de mate waarin het bedrijf in staat is haar korte termijn schulden

te voldoen1
→ ✓ lat 1m

maat staaf : Current ratio = CR = Vvk > 1,5= liquide

✓ la - voorraad + Im

Quick ratio = QR = vvk = 1 = liqtuide

risico = uit de mode 01-2
.

voorraad 3 rij =
ruimte

rente = geld lenen

vereniging =#u = Algemene leden vergadering

nu = AVA = algemene vergadering aandeelhouders

stichting = geen ( geen leden)

marketingmix :

✓
afroonn politiek (exclusief product)

prijs - penetratie politiek

✓
A- = premium → thema reclame

-
B = onder premium

product - witte labels . huismerken → actie reclame

plaats → distributie / locatie

promotie → 1+1 gratis

presentatie

personeel → HR



H37 aantekeningen
⇒ debet

Investeringsbegroting: hoeveel geld nodig om de noodzakelijke activa te financieren

( → credit T

{ financieringS begroting : hoe financieren we het benodigde geld : vv of er

>
Samen : de openingsbalans
→ verwachte wluv - rekening
resultaten begroting : overzicht v. geschatte kosten en opbrengsten over bepaalde periode

{ (per periode) verwacht

{ liquiditeitsbegroting: hoe groot zijn de liquide middelen . → ontvangsten & uitgaven
'

berekeningen vormen de mutaties op de beginbalans en dus de eindbalans



H37 aantekeningen
Evnieuw= Ewoud + nu + 1- privé
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belangrijkste voorwaarde voor het voortbestaan v. een onderneming : positief financieelresultaat

[communicatie
- en

informatiemiddel↳
vaak verleden . Om toch goede langetermijndoelstellingen te hebben : Balanced Saorecord ( BSC)

[ → je hebt ook kritische succes- FFctoren
indicatoren die dit meten : kritische prestatie - indicatoren ( KPI

'

s)

[
omzet

, \, f)
klanttevredenheid

,
kosten / naamsbekendheid

kwantitatief kwalitatief

BSC : - financieel : KPI
'

s : omzet
,
winst

,
rentabiliteit enz .

- klanten : klanttevredenheid
, imago . Kpl 'S : Klant vertrouwen

,

naamsbekendheid enz
.

g) efficiëntie en effectiviteit
- interne bedrijfsprocessen: handhaven of verbeteren v.deze processen . KPI

'

S : personeel stevredenh.

aantal verzuimde kalenderdagen
ziekteverzuim % = totaal aantal gepresteerde kalenderdagen v. d periode

✗

100.1
.

- innovatie en groei : doorgaande proces v. verbetering en vernieuwing . KPI
'

S :
'

1. aandeel v. nieuwe

producten in de omzet

nadeel BSC : niet goed gedefinieerde doelstellingen
[ Social accounting!

doet u
. maatschappelijke verslaggeving : informeren v. belanghebbenden en verantwoording afleggen
-

over impact op milieu
→ people, planet, profit↳ → op naleving

MVO : maatschappelijk verantwoord ondernemen → wordt onderzocht : transparantie benchmark

circulaire economie : onderin
.
richt zich op hergebruik v. producten en grondstoffen

→ goede afspiegeling v.d maatschappij
het diversiteitsbeleid is gericht op beter functioneren v. d onderin .

door optimaal de werknemers

te gebruiken en door optimale personeelssamenstelling
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→ sturing S informatie aan management

interne balans en winst - en verliesrekening : alleen voor intern gebruik
→ voor de fiscus → vaak zo laag mogelijke winst → fiscale optimalisatie

↳daarnaast stelt elke onderin . een fiscale balans en w - &v rekening op

→ verplicht publicatie voor nvlbv[
daarnaast ook nog een externe balans en was rekening .

↳ publicatiebalans ↳ publicatie weer rekening→ afhankelijk v 2 v.d 3 criteria
↳ grootte rechtsvorm bepaald wat voor publicatie

de openbaarmaking is verplicht omdat leiding en eigendom vaak gescheiden zijn in die onderin ,

en verantwoording
afleggen over gevoerd beleid

externe verslaggeving ook gebruikt voor corporate governance : goed en verantwoord besturen
v. onderneming

bij Micro - en kleine bv's / nu 's kunnen de externe en fiscale rekening samen vallen : samenvaijaar -
rekening

3 soorten regels voor externe verslaggeving volgens het Burgerlijk Wetboek Titel g Boek 2 :
✗
balans en WE v

✗
controle -

+toelichting verklaring-

inrichting seisen : bepalingen voor het opstellen v.d jaarrekening ,
bestuursverslag en meer enz

.

↳(financiele) toestand (overige
op balansdatum gegevens)

- publicatie - eisen : hoe de onderneming de stukken openbaar moet maken ↳ ook bep. verplichtingen:
-

meerjarige financiële
- voorwaardelijke

- controle - eisen : accountant controleert de jaarstukken
- niet -verwerkte

verplichte verklaring v . een accountant is om de belangen v. betrokkenen te waarborgen
µ goedkeurend ,afkeurend ,oordeel onthouding of met beperking

de account controleert de 3 Stukken
.

→ geeft vervolgens een controleverklaring
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waardering sgrondslag _

- de wijze waarop activa in de externe balans worden gewaardeerd

[jijijsytorische aanschafprijs
→ wat ze echt betaald hebben[

me,
9jffjypmrf.si

,
jij [[PRIJS

+ bijkomende kosten .
fifo - en lifo bijvoorbeeld : registratiegrondslag

→dienstverlenende ond . Mbv :( ons .

fabr. Kost
.

y-yv.ie#si- reeks toe te
vervaardigingsprijs : verkrijgingsprijst overige rechtstreeks toe te rekenen kosten + aandeel in de niet

rekenen kosten[„ „ „„„„ „ „aan, en aan,„„„g
'

actuele waarde : de waarde op het waarderingstijdstip → debet groter → credit : herwaardering.
→ tegen lijst historische aanschafprijs en reserve

→ noemen we de minimumwaarderings regeling directe opbrengstwaarde waarderen
uit het voorzichtigheidsoogpunt mag je een actief niet voor een hoger bedrag waarderen danhet

waard is
✓

prijs die je op dat moment zou moeten betalen bij aankoop
of zou krijgen bij verkoop

immateriële vaste activa : kun je niet zien of aanraken
direct ten laste v. d WE u in het jaar waarin de kosten zijn ontstaan1

[ R&D " ° °" ""°"" "°"" "+ "
"

""^ •° " "°" °"" P"" °" "
" °"" in de "° '

→ alleen kosten u. verwerving activeren /
alleenrecht in bepaald gebied }v.gg#tgheid

[
Concessie : toestemming om iets te exploiteren - publiek belang

→ afschrijven over de looptijd v.d Concessie
→vooraf betalen en dan activeren op de balans→

vergunning : wordt soms ook een licentie genoemd. alleen de kosten activeren over gehele looptijd

'
goodwill : bedrag die je bij overnemen v. een onderin .

extra moet betalen boven de waarde die
de balans v.die onderin _ aangeeft

→afschrijven
materiële vaste activa :

'
terreinen

, gebouwen ,

machines
,
inventaris

, computers

'
installaties : complex v. meer machines die bij elkaar horen

Financiële vaste activa : deelnemingen ,vorderingen op groepsmaatschappijen, effecten = jaar
bv / nu verschaft kapitaal v. andere bv In✓ en

1- kapitaal verschaffing dient voor duurzarrie band aan te gaan, en|
>

deelnemingen:
- beide gericht zijn op de eigen werkzaamheden

↳
meer dan 50% v.d aandelen : dochtermaatschappij

→ economische eenheid en organisatorische verbondenheid

groepsmaatschappij : bv /nu die samen met andere bv /nu /
's ) in groep verbonden

is

→ anders vlottende activa of liquide middelen
→
effecten : als de onderin

.
de effecten langer dan 1 jaar in bezit wil houden

vlottende activa :

µ nodig
: grondstoffen

.

, voorraad product in bewerkinghulp stoffen
→
voorraden : product klaar _- gereed product . nog niet klaar = voorraad onderhanden werk

↳ aannemers

→ bedragen die ze v. debiteuren tegoed heeft
→ transitOri sche posten Ntob vbb

>
vordering & overlopende activa : → betrekking op vorige of volgende periode

→ koers resultaat (winst en verlies)|
>

effecten: koers gaat stijgen = koerswinst

liquide middelen : banktegoeden , kas en effecten die we zonder koersverlies kunnen verkopen
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activa :

vaste activa :

-materieel
0

/
kosten R&D

>
-
licenties

:D - goodwill → bedrag dat je meer betaald dan materiële waarde6

§

g.

<

{ - immaterieel -
concessies}

.gg ,mijnen , oma, „anyeny.mg mangaan u. ,, ,Û - financieel

vlottende activa :

- effecten

debet credit

- vaste activa -

eigen vermogen

materiële maatschappelijk AK

terreinen → meest duurzame VAN aandelen in pf

gebouwen geplaatst -1K

inventaris agioreserve

auto's ✗ % preferent AK

rinsie"

immateriële winst saldo waarde

kosten R&D bestemmingsresetve

Octrooien /patenten herwaarderingsreserve

goodwill algemene reserve

concessies

licenties - vreemd vermogen lang

vergunning somtvangen geld

ijzeren voorraad hypothecaire lening 019
debiteuren kern

financiële ondernam se lening

deelneming obligatielening
[ uitgeleend geld

lening 419 Converteerbare obligatielening

- vlottende activa - vreemd vermogen kort

effect en

debiteuren ( klanten verkoop (+ btw)) crediteuren

voorraad eindproduct
bankkrediet

voorraad halffabrikaat RC - krediet

voorraad hulpstoffen nog
te betalen bedragen

voorraad goederen in bewerking vooruit ontvangen bedragen

voorraad grondstoffen lening < 1 jaar
vooruit betaalde bedragen leasing
nog te ontvangen bedragen

- liquide middelen
bank

(ook vla)
kas
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Agioreserve: bedrag dat koper meer betaald dan de nominale waarde
herwaarderingsreserve: stijging van de vaste activa in waarde. Boekwaarde neemt toe.

mag nooit worden uitgekeerd aan aandeelhouders, omdat het verbonden is met activa die nog in 
gebruik zijn. 

omdat er regels over zijn opgesteld door de wethouder, noemen we ze wettelijke reserves
Zorgt voor hogere afschrijvingskosten en dus een hogere kostprijs in de jaren na de herwaardering
een duurzaam productiemiddel kan ook eerst in waarde dalen, of  eerst stijgen en dan dalen
een wettelijke reserve is een reserve die voortvloeit uit wettelijke bepalingen. staat meestal in verband 
met het bestaan of  de waardering van de activa  (bv. herwaarderingsreserve)

hieruit mag een bv/nv nooit winstuitkeringen doen
een statutaire reserve is een reserce die voortvloeit uit de statuten. moet bijvoorbeeld (volgens de 
statuten) een bepaald bedrag bereiken voordat een bv/nvwinst mag uitkeren aan aandeelhouders
de post algemene reserve vormt een bv/nv door de winst na belasting niet volledig aan de 
aandeelhouders uit te keren, maar gedeeltelijk binnen de onderneming te houden.

kan je ook tegenkomen onder de naam winstreserve
een dividendreserve is om voor dividendstabilisatie te kunnen zorgen
het laatste onderdeel van het eigen vermogen is de nettowinst (kan ook onverdeelde winst heten).
op de externe balans is dit de winst verminderd met de vennootschapsbelasting
over de behaalde winst moet je vennootschapsbelasting betalen (tussen 16 en 21%)
onverdeelde winst wordt verdeeld over aandeelhouders (dividend), commissarissen, directieleden en 
andere personeelsleden (tantiemes), en de rest wordt toegevoegt aan het algemene reserve

vreemd vermogen: voorzieningen, vv lang, vv kort
garantievoorziening: de verkoper geeft garantie op de verkochte producten. wanneer een product 
beschadigd is, wordt dit (financiël) gecompenseerd. Wanneer de ondernemer weet dat gem. 3% nodig 
is voor garantieverplichtingen, voegt hij maandelijks 3% v.d omzet toe aan de garantievoorziening. 
garantie nodig dan wordt dit hieruit betaald. Hij past nu beter het accrualprincipe toe.

voorziening groot onderhoud: doel: onregelmatige kosten gelijkmatig over de verschillende perioden 
verdelen. tegenwoordig gebruik gemaakt van componentenmethode: DPM wordt per component op 
balans geactiveerd en dus ook apart afgeschreven. dagelijks onderhoud gaat van de W&V rekening af
dit kan een onderneming ook voor de pensioenen doen. dan moet het wel een bepaalde grootte 
bereikt hebben, anders wordt het ondergebracht bij een pernsioenfonds. je kunt ook het pensioen in 
eigen beheer houden, dan wordt een afzonderlijke nv of  stichting opgericht waar de premies worden 
gestort

grens v. lang en kort vv is een jaar. 
onder lang vreemd vermogen valt de converteerbare obligatieleningn (later converteren in aandelen)
ook schulden aan groepsmaatschappijen en schulden vanwege pensioenen (schuld aan pensioenfonds 
of  bij eigen pensioenvoorziening het bedrag aan pensioenen dat nog betaald moet worden) vallen 
onder lang vv
de ntob en de vob worden samen wel de transitorische posten of  de overlopende passiva genoemd 
(zijn ook kortlopende schulden). kort vv: verplichtingen lang vv die komend jaar vervallen, 
crediteuren, ntob, vob, schulden belasting en sociale premies, schulden aan bank in rekening-courant
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( Im)

liquide middelen= oude 1m + afs + winst

marktrente > obligatierente ? : niet aanschaffen

marktrente < obligatierente? : aanschaffen → je krijgt meer rente (couponrente)

(geen
schijt

tijdstip bekend

omvang bekend
( verschil met voorziening)

→ wel vv lang

pensioenvoorziening : sparen voor pensioenuitkering (werknemers) later

↳ omvang onbekend
tijdstip onbekend
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intern is voor informatie binnen de eigen onderneming en extern is voor het afleggen van 
verantwoording. 
de interne w&v rekening is dus afgestemd op de onderneming terwijl bij de externe verslaggeving een 
keuze moet worden gemaakt uit een aantal voorgeschreven modellen.
bij de w&v rekening moet ook een toelichting zoals bij de balans. (w&v: omvang salarissen, omvang 
sociele lasten, pensioenlsten, bezoldiging c.d directie en comisaarissen)
daarnaast moeten de gebruikte waarderingsgrondslagen voor de w&v rekening hetzelfde zijn als die 
van de externe balans
je hebt drie modellen: Model I, Model F en Model E
financieringsresultaat= interestlasten-interestbaten
EBIT: Earnings Before Interest en Taxes

bij model E: Som der bedrijfsopbrengsten-som der bedrijfslasten
bij model F: Netto-omzetresultaat + Overige bedrijfsopbrengsten

EBITDA: Earnings Before Interest, Taxes Deprecation en Amortisation
deprecation: afschrijvingen op vaste activa. Amortisation: afwaarderingen en afschrijvingen om 
immateriele vaste activa

het DuPont-schema legt een relatie tussen het resultaat en het vermogen waarmee dat resultaat is 
verkregen. gebaseerd op cijfers uit de jaarrekening
met behulp van dit schema kun je snel de rentabilitei van het totaal vermogen berekenen.
bevat 3 kengetalenn. kengetallen zijn verhoudingscijfers die het verband aangeven tussen belangrijke 
grootheden in een onderneming.
1. de omloopsnelheid van het totaal vermogen=omzet/totaal vermogen. geeft aan hoeveel keer per 
jaar het gemiddeld totaal vermogen wordt omgezet
2. brutowinstmarge= EBIT/omzet
3. rentabiliteit van het totaal vermogen (RTV)=EBIT(Incl. interestkosten)/totaal vermogen of  
brutowinstmarge X omloopsnelheid totaal vermogen
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voorziening: geen schuld

↳ plaats niet bekend

tijdstip niet bekend

overlopende passiva : NTBB en VOB

Dupont Chart :

EBIT

bruto •

winstmarge .

Onnzet

RTV

= rentabiliteit
v. h totale vermogen

omzet

omloopsnelheid =
•

v. h totale •

vermogen

totaal (Tv)

vermogen

>
Er → nettowinst → Rtv =

•

100%

RTV > VV → interest → ivv = ÓÌÌ '

100.1.

1-
nettowinst + interest

.

100%

Gtv

EBIT omzet renta -
- biliteitn

omloop. BW omloop-omzet ✗ bruto snelheid ×
TV

marge
✗ Snelheid

winstmarge. TV TV
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liquiditeit geeft de mate aan waarin de onderneming haar schulden op korte termijn kan voldoen. 
schulden op korte termijn zijn schulden die een organisatie binnen een jaar moet betalen.
current ratio om dit te beoordelen. Bij de current ratio (CR) gaat het om de vlottende activa en de 
betalingsmiddelen tegenover de vlottene passiva. 
current ratio= vlottende activa + liquide middelen

schulden op korte termijn
>2 is voldoende

als het totaal van vlottende activa en liq. middelen alleen uit betalingsmiddelen bestaat, dan is 1 ook al 
goed

Bij quick ratio (QR) betrekken we alleen de vlottende activa die we snel in geld kunnen omzetten. we 
laten de voorraden dus buiten beschouwing. dit is ook omdat we de voorraden op verschillende wijzen 
kunnen registreren. 
quick ratio= vlottende activa - goederenvoorraad + liquide middelen

schulden op korte termijn

ijzeren voorraad= voorraad goederen waarover een onderneming  altijd moet beschikken (de 
minimumvoorraad)
de debiteurenkern= het minimale bedrag aan vorderingen dat de onderneming altijd op debiteuren 
heeft
deze twee zijn dus vaste activa(staan wel bij vlottende activa). we laten ze bij het berekenen vand e 
CR en QR dus buiten beschouwing

>1

de cashflow van een onderneming in een jaar is gelijk aan: het resultaat voor belasting - de 
vennootschapsbelasting + de afschrijvingen van dat jaar = de nettowinst + de afschrijvingen
deze zegt iets over de liquiditeitspositie van de onderneming

de solvabiliteit geeft de mate aan waarin een onderneming in staat is haar schulden op korte en op 
lange termijn te voldoen. gaat om het risico voor de verschaffers van vreemd vermogen.
1. Solvabiliteitspercentage: totaal vermogen                                 TV

vreemd vermogen                                VV
2. Solvabiliteitspercentage: eigen vermogen                                  EV

vreemd vermogen                                 VV
3. Debt ratio: vreemd vermogen                                                    VV

totaal vermogen                                                      TV

X 100% X 100%

X 100% X 100%

X 100%X 100%

> 200%

de liquiditeitswaarde van de activa is het bedrag dat de activa bij liquiditeit opbrengen.
een solvabiliteitseis geeft aan welk deel van het totale vermogen maximaal mag bestaan uit vreemd 
vermogen

going concern is het uitgangspunt dat de onderneming ook in de toekomst blijft 
bestaan
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onder rentabiliteit verstaan we de verhouding tussen een inkomen en het vermogen dat dit inkomen 
heeft verdiend. EV geeft als inkomen winst en VV interest. als we de teotale opbrengst uitdrukken in 
een percentage van het totaal vermoge, krijgen we een percentage dat inzicht geeft in de mate van 
winstgevendheid van de onderneming.=het rentabiliteitspercentage

RTV = resultaat voor belasting + interest
gemiddeld totaal vermogen X 100%

REV = nettowinst 
gemiddeld eigen vermogen

Nettowinst is na aftrek van vennootschapsbelasting

X 100%

RTV berekenen we dus altijd voor vennootschapsbelasting en REV na.

het verschil tussen RTV en IVV noemen we interestmarge. RTV>IVV: de onderneming verdient op 
het vreemd vermogen. we spreken dan van een gunstig (positief) hefboomeffect
om RTV en REV te vergelijken moeten we beide kengetallen berekenen vóór belasting. 
REV voor belasting = REV vb = resultaat voor belasting 

 .      gemiddeld eigen vermogen
X 100%

bij een gunstig (positief) hefboomeffect geldt: REV vb > RTV omdat IVV<RTV
bij een ongunstig (negatief) hefboomeffect geldt: REV vb<RTV omdat IVV>RTV
Als IVV groter is dan RTV betaald de onderneming over het VV een zo hoog interest 
percentage dat dit ten koste gaat van de winst

de verhouding VV/EV noemen we de hefboomfactor
De hefboomformule: REV vb = RTV + (RTV-IVV) VV

EV
X

het dividend per aandeel vind je door het door de onderneming beschikbaar gestelde 
dividendbedrag (incl. eventuele ingehouden buitenlandse dividendbelasting) te delen door het aantal 
geplaatste aandelen. deze berekening geldt ook voor de winst per aandeel en de cashflow per 
aandeel.
voor de beleggers is het dividendrendement ook van belang..
Dividendrendement = dividend per aandeel

   koerswaarde van een aandeel

Winst per aandeel = nettowinst
aantal geplaatst aandelen

cashflow per aandeel = nettowinst+afschrijvingen
 . aantal geplaatste aandelen

dividendpercentage = dividend per aandeel
nominale waarde van een aandeel

dividendpercentage = totaal dividend
nominale waarde geplaatst aandelenkapitaal

X100%

X100%

-


