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M Essentie van het financiële plan:
    een financieel plan van een startend bedrijf dient
    zoveel als mogelijk antwoord te geven aan enkele
    belangrijke vragen, waaronder:

    F wat is de kans van overleven, heeft het bedrijf
        een zeker bestaansrecht?
    F hoe wordt de continuïteit gewaarborgd?
    F is de te verwachten omzet groter dan de te
        verwachten kosten?

Onderdelen van het financiële plan
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Onderdelen van het financiële plan

M Essentie van het financiële plan:
    om aan dit soort vragen antwoorden te bieden, is
    het van belang dat verschillende financiële
    onderbouwingen worden weergegeven, in de
    regel aan de hand van:

    F een investeringsbegroting,
    F een financieringsplan,
    F een exploitatiebegroting en
    F een liquiditeitsbegroting.

FINANCIEEL PLAN
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Onderdelen van het financiële plan

M Investeringsbegroting:
    een bedrijf starten kost geld, en sommige inves-
    teringen zijn noodzakelijk om te kunnen starten,
    terwijl andere misschien beter nog even kunnen
    wachten. 

    In de investeringsbegroting zet de startende
    ondernemer op een rij wat deze minimaal nodig
    heeft om te kunnen starten.
                                                                                   >>
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Onderdelen van het financiële plan

M Investeringsbegroting:
    F opbouw investeringsbegroting:
        de investeringsbegroting is onderverdeeld in
        vaste activa en vlottende activa:

        G vaste activa, de bedrijfsmiddelen die langer
           dan een jaar in het bedrijf aanwezig zullen
           zijn.

           Voorbeelden: computer, printer, inventaris,
           bedrijfsauto, waarborgsom, goodwill.  

>>

FINANCIEEL PLAN

6

Onderdelen van het financiële plan

M Investeringsbegroting:
    F opbouw investeringsbegroting:
        G vlottende activa, de bedrijfsmiddelen die
            korter dan een jaar in het bedrijf aanwezig
            zijn.
    
            Voorbeelden: voorraden, vorderingen, voor-
            financiering BTW en aanloop- en openings-
            kosten (zoals: notariskosten, inschrijving 
            KvK, levensonderhoud eerste periode,
            advieskosten, marktonderzoek, visitekaartjes
            en briefpapier). 

FINANCIEEL PLAN
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Onderdelen van het financiële plan

M Investeringsbegroting, voorbeeld:
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Onderdelen van het financiële plan

M Financieringsplan:
    de optelsom van de bezittingen vormt de waarde
    van het startende bedrijf. Om die bezittingen te
    kunnen financieren is vermogen nodig. In het
    financieringsplan wordt vastgelegd waar dat
    vermogen vandaan moet komen, en wel uit:

    F eigen vermogen, zoals spaargeld, extra hypo-
        theek eigen woning, leningen, durfkapitaal, enz.
    F lang vreemd vermogen: lening van een bank,
        van een fonds, of van sociale dienst, leasen, enz.
    F kort vreemd vermogen: rekening-courant ('rood'
        staan), vooruit ontvangen betalingen van
        klanten, leverancierskrediet (alles < 1 jaar).
                                                                                    >>
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Onderdelen van het financiële plan

M Financieringsplan, voorbeeld:

FINANCIEEL PLAN
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Onderdelen van het financiële plan

M Exploitatiebegroting:
    in de exploitatiebegroting wordt geschat in hoe-
    verre het startende bedrijf rendabel is:

    O welke omzet wordt geschat?
    O kunnen daarmee de lopende kosten worden
       gedekt?
    O maakt het bedrijf vervolgens winst of verlies?
                                                                                    >>
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Onderdelen van het financiële plan

M Exploitatiebegroting:
    uitgangspunt voor de exploitatiebegroting is de
    omzetberekening. Van deze verwachte omzet 
    worden de inkoopkosten afgetrokken, én alle 
    terugkerende bedrijfskosten. 
    Dit resulteert in een netto-bedrijfsresultaat vóór
    belastingen.  

    De exploitatiebegroting laat zo zien of de omzet de
    kosten dekt.
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Onderdelen van het financiële plan

M Exploitatiebegroting, voorbeeld:
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Onderdelen van het financiële plan

M Liquiditeitsbegroting:
    inkomsten en uitgaven kunnen gedurende een
    jaar sterk wisselen, bijv. door een vakantie-
    periode, BTW-afdracht of door klanten die laat 
    (of heel soms zelfs niet) betalen.

14

FINANCIEEL PLAN

Onderdelen van het financiële plan

M Liquiditeitsbegroting:
    in een liquiditeitsbegroting staan de ontvangsten
    en betalingen in een bepaalde periode, bijv. per
    maand of kwartaal.  Hierdoor wordt duidelijk op
    welk moment extra financiën nodig zijn. 

    De liquiditeitsbegroting is dus een belangrijk
    instrument om te bepalen of het bedrijf  bijv.
    seizoensinvloeden of andere omzetschommelingen
    goed heeft ingeschat.
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Onderdelen van het financiële plan

M Liquiditeitsbegroting, voorbeeld:



€
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Onderdelen van het financiële plan

M Essentie haalbaarheidsanalyse:
    een haalbaarheidsanalyse is gericht op 2 zaken:

    F hoeveel levert de (gestarte) onderneming, of
        het ondernemingsproject, op?
    F hoeveel risico is hiermee 
        gemoeid?
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Onderdelen van het financiële plan

M Essentie haalbaarheidsanalyse:
    zo zou een ondernemer kunnen kiezen uit
    verschillende investeringsprojecten waarbij bijv.
    het ene project een bedrijfsresultaat oplevert van 
    € 50.000 en het andere project € 40.000.  

    Wanneer in het eerste project echter € 150.000
    geïnvesteerd moet worden, dan wel € 80.000 in het
    andere project, dan zal duidelijk zijn welk project
    zal worden gekozen: 
    ROI 33,3% vs. ROI 50%?
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Onderdelen van het financiële plan

M Bekende kengetallen:
    F liquiditeit: de mate waarin alle financiële
        verplichtingen gedurende een bedrijfscyclus
        zonder problemen en op tijd kunnen worden
        nagekomen.
        Wordt uitgedrukt in verschillende ratio’s,
        waaronder:

        G current ratio
        G quick ratio.
                                                                                    >>
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FINANCIEEL PLAN

Onderdelen van het financiële plan

M Bekende kengetallen:
    F liquiditeitsratio’s:
        G current ratio = 
            vlottende activa ÷ vlottende passiva
            (gezonde norm >±1,5 à 2), in vrbld: 
            € 25.000 / € 13.000 = 1,92

        G quick ratio =
            (vlot. activa - voorraden) ÷ vlot. passiva
            (gezonde norm >±0,5 à 1), in vrbld: 
            € 12.000 / € 13.000 = 0,92 
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FINANCIEEL PLAN

Onderdelen van het financiële plan

M Bekende kengetallen:
    F solvabiliteit: de capaciteit om op langere termijn
        financiële verplichtingen te kunnen voldoen: 
        G equity ratio (’solvabiliteit’) 
            = EV ÷ Gemiddeld TV,
            (gezonde norm tussen 20% en 50%), in vrbld:
            € 22.000 / € 65.000 = 33,8%

        G equity ratio, andere methode:
            = EV ÷ VV,
            (gezonde norm tussen 50% en 80%), in vrbld:
            € 22.000 / € 31.000 = 71,0% 
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Onderdelen van het financiële plan

M Bekende kengetallen:
    F andere solvabiliteitsratio’s: 
        G debt ratio (’solvabiliteit’) 
            = VV ÷ Gemiddeld TV,
            (gezonde norm <80%), in vrbld: 
            € 31.000 / € 65.000 = 31,7%

        G debt-equity ratio, andere methode:
            = VV ÷ EV,
            (indicator voor mate van financiering met
            vreemd vermogen; gezonde norm tussen 1,25
            en 2,0), in vrbld: 
            € 31.000 / € 22.000 = 1,41
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FINANCIEEL PLAN

Methoden voor investeringsselectie

M Payback methode:
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Methoden voor investeringsselectie

M NCW / Netto contante waarde methode:
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FINANCIEEL PLAN

Methoden voor investeringsselectie

M IRR / Internal rate of return methode:


