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ONDERNEMINGSVORMEN EN FINANCIËLE ASPECTEN

Producenten: indeling

M Bedrijven kunnen ingedeeld worden naar sector:
    F marktsector:
         G primaire  sector: landbouw, grondstoffenwinning
         G secundaire  sector: industrie
         G tertiaire  sector: profit-gerichte dienstverlening

     F maatschappelijke sector:
         G quartaire  sector: non-profit gerichte dienstverlening
             en overheid / semi-overheid. 
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ONDERNEMINGSVORMEN EN FINANCIËLE ASPECTEN

Producenten: ondernemingsvormen

M Zonder rechtspersoonlijkheid * : 
    F de eenmanszaak is een bedrijf waarvan één persoon
          eigenaar is.
          Er gelden geen oprichtingseisen voor de eenmanszaak.
          Er hoeft geen akte te worden opgemaakt.
          Slechts de verplichte inschrijving in het handels-
          register van de Kamer van Koophandel is een vereiste. 
 
          Juridisch gezien bestaat er geen onderscheid tussen
          privé-vermogen en zakelijk vermogen. Voor
          verplichtingen die de ondernemer in de eenmanszaak
          aangaat, is deze met diens gehele vermogen (privé
          en zakelijk) aansprakelijk. 

* vereniging van personen die in rechten kan optreden. 
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ONDERNEMINGSVORMEN EN FINANCIËLE ASPECTEN

Producenten: ondernemingsvormen

M Zonder rechtspersoonlijkheid: 
    F de vennootschap onder firma (v.o.f.), betreft een
         overeenkomst, gericht op de meestal duurzame
         samenwerking tussen twee of meer personen in een
         bedrijf onder een gemeenschappelijke naam. 

         Men beoogt door deze samenwerking een gemeen-
         schappelijk voordeel te behalen. Om dit doel te bereiken
         verbinden partijen zich om geld, goederen, arbeid,
         goodwill, rechten of een combinatie daarvan in gemeen-
         schap te brengen. 
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ONDERNEMINGSVORMEN EN FINANCIËLE ASPECTEN

Producenten: ondernemingsvormen

M Zonder rechtspersoonlijkheid: 
    F de maatschap, betreft de overeenkomst waarbij twee
         of meer personen zich verbinden om met elkaar samen
         te werken bij de uitoefening van een beroep (of bedrijf)
         met een stoffelijk (dus niet: geestelijk) doel. 

         Ter bereiking van dit doel brengen partijen arbeid en
         daarnaast geld en/of materiële of immateriële
         vermogensbestanddelen in gemeenschap.
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ONDERNEMINGSVORMEN EN FINANCIËLE ASPECTEN

Producenten: ondernemingsvormen

M Zonder rechtspersoonlijkheid: 
    F de commanditaire vennootschap (c.v), betreft 
         een vennootschap, waarin één of meer personen het
         beheer voeren en hoofdelijk aansprakelijk zijn, terwijl
         daarnaast één of meer commanditaire vennoten
         bestaan. 

         De commanditaire vennoten nemen de positie van
         geldschieter in. Net als de maatschap en de v.o.f. is de
         c.v. een samenwerkingsovereenkomst gericht op het
         maken van winst ter verdeling van de vennoten. 
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ONDERNEMINGSVORMEN EN FINANCIËLE ASPECTEN

Producenten: ondernemingsvormen

M Met rechtspersoonlijkheid: 
    F de stichting, is een rechtspersoon die door een
         rechtshandeling van een of meer personen in het leven
         wordt geroepen. De stichting kent geen leden en moet
         worden opgericht voor een bepaald doel. 
 
         Het doel van de stichting mag echter niet inhouden het
         doen van uitkeringen aan oprichters of aan hen die deel
         uitmaken van haar organen, bijvoorbeeld de bestuur-
         ders.
         Ook mag het doel niet bestaan in het doen van
         uitkeringen aan derden, tenzij het uitkeringen betreft
         met een ideële of sociale strekking.       
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ONDERNEMINGSVORMEN EN FINANCIËLE ASPECTEN

Producenten: ondernemingsvormen

M Met rechtspersoonlijkheid: 
    F de vereniging; kenmerkend voor een vereniging is
         dat zij leden heeft en gericht is op een bepaald doel. Dit
         doel mag niet bestaan uit het maken van winst ter
         verdeling onder de leden. 

         Het maken van winst als zodanig is echter niet
         verboden; ter bereiking van het doel kan het immers
         nodig zijn winst te maken. 
         Het doel van een vereniging kan zowel gericht zijn op
         materiële als op immateriële belangen.   
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ONDERNEMINGSVORMEN EN FINANCIËLE ASPECTEN

Producenten: ondernemingsvormen

M Met rechtspersoonlijkheid: 
    F de coöperatie, is een bijzondere soort, bij notariële
         akte opgerichte, vereniging. Net als de gewone
         vereniging heeft een coöperatie leden en geen aandeel-
         houders zoals de BV. 
         De coöperatie heeft per definitie een commercieel doel
         en oefent een onderneming uit door met haar eigen
         leden zaken te doen, dit aan de hand van één of meer
         gesloten overeenkomsten met haar leden. 
         In het algemeen wordt de coöperatie opgericht met
         uitsluiting van aansprakelijkheid voor de leden (U.A.).
         De leden zijn daardoor niet aansprakelijk voor door de
         coöperatie geleden verliezen. Alleen het inleggeld
         kunnen de leden dan kwijtraken.         
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ONDERNEMINGSVORMEN EN FINANCIËLE ASPECTEN

Producenten: ondernemingsvormen

M Met rechtspersoonlijkheid: 
    F de besloten vennootschap (b.v.), de besloten
         vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, is een
         rechtspersoon met een in aandelen verdeeld kapitaal.
         De aandelen zijn niet vrij overdraagbaar. 
         De b.v. is een ondernemingsvorm, waarbij het eigendom
         wordt bepaald door de verdeling van de aandelen. 
         De aandeelhouder(s) kunnen ook bestuurder zijn van de
         onderneming, maar dit hoeft niet. 
         Wanneer zij bestuurder zijn houden zij zich bezig met
         de dagelijkse gang van zaken. De bestuurder(s) is/zijn
         in beginsel niet aansprakelijk voor schulden van het
         bedrijf, dit verandert op het moment dat er sprake is
         van onbehoorlijk bestuur.  Wordt voor grote en kleine
         bedrijven gebruikt. 
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ONDERNEMINGSVORMEN EN FINANCIËLE ASPECTEN

Producenten: ondernemingsvormen

M Met rechtspersoonlijkheid: 
    F de naamloze vennootschap (n.v.), is een rechts-
         persoon die een in, niet op naam gestelde, aandelen
         verdeeld kapitaal heeft, waarin de vennoten (aandeel-
         houders) voor een of meer aandelen deelnemen.
         Niet het lidmaatschap maar de inbreng van kapitaal
         staat bij deze rechtsvorm centraal. De aandelen zijn in
         beginsel vrij overdraagbaar.

         Toezicht op de directie of het bestuur (RvB: de raad van
         bestuur) gebeurt via een door de aandeelhouders
         ingestelde raad van commissarissen (RvC: bij grotere
         NV’s verplicht).  Deze toezichthouders kunnen sinds
         2013 ook samen met de directie in één bestuur zitten. 
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ONDERNEMINGSVORMEN EN FINANCIËLE ASPECTEN

Producenten: ondernemingsvormen

M Personenvennootschappen: 
    F In 2009 werd door de Tweede Kamer een wet
         aangenomen die de oude personenvennootschappen
         (VOF, maatschap, CV) zou afschaffen.  Dit omdat de
         oude personenvennootschappen niet meer aan de
         huidige eisen zouden voldoen. De oude regelgeving 
         dateert namelijk van 1838.
    
         De nieuwe personenvennootschappen zouden tot doel
         hebben het waarborgen van de continuïteit van de
         onderneming. Hiertoe zouden de personenvennoot-
         schappen dan meer gaan lijken op de BV doordat o.a.
         andere rechtspersoonlijkheid een mogelijkheid was.
         Ook het in- en uittreden van vennoten zou hiermee
         worden vergemakkelijkt.
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ONDERNEMINGSVORMEN EN FINANCIËLE ASPECTEN

Producenten: ondernemingsvormen

M Personenvennootschappen: 
    F In plaats van de oude personenvennootschappen
          zouden nieuwe personenvennootschappen mogelijk
          worden:
          G de stille vennootschap,
          G de openbare vennootschap zonder rechtspersoon-
              lijkheid
          G de openbare vennootschap met rechtspersoonlijkheid
          G de commanditaire vennootschap zonder rechts-
              persoonlijkheid, en
          G de commanditaire vennootschap met rechtspersoon-
              lijkheid.
    F Alhoewel het wetsvoorstel door de Tweede Kamer was
         aangenomen, werd dit door de Eerste Kamer geblok-
         keerd, en uiteindelijk eind 2011 ingetrokken.
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ONDERNEMINGSVORMEN EN FINANCIËLE ASPECTEN

Producenten: opbouw omzet

M Omzet (productie-/verkoopwaarde/opbrengst)
    bestaat uit:
    F inkoopwaarde (inkoop grondstoffen, onder-
        delen, halffabrikaten, diensten)
    +
    F bruto toegevoegde waarde (de productie van
        producten door bedrijven), bestaande uit:
            G afschrijvingen (waardeverminderings-
                kosten van kapitaalgoederen)
            +
            G netto toegevoegde waarde, die bestaat uit:
                F de beloning voor productiefactoren:
                    winst, interest (rente), loon en pacht.
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ONDERNEMINGSVORMEN EN FINANCIËLE ASPECTEN

Producenten: enige financiële aspecten

M Jaarrekening:
    F verplicht publiceren voor NV’s, grotere BV’s en
        coöperaties
    F betreft: 
                      O balans 
                      O winst- & verliesrekening (resultaten-
                          rekening, cq. exploitatierekening)
                      O toelichting op balans en winst-&
                          verliesrekening
    F doel = zichtbaar maken van streven naar
         continuïteit
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ONDERNEMINGSVORMEN EN FINANCIËLE ASPECTEN

Producenten: enige financiële aspecten

M Aspecten financiële beoordeling:
    F ontwikkeling omzet ten opzichte van kosten
    F ontwikkeling specifieke balansposten, met
        name debiteuren en voorraden
    F financiële kengetallen zoals rentabiliteit,
        solvabiliteit, liquiditeit en diverse omlooptijden 

17

ONDERNEMINGSVORMEN EN FINANCIËLE ASPECTEN

Producenten: enige financiële aspecten

M Waarom een balans wordt opgesteld:
    F bedrijfseconomisch: voor inzicht in de
        financiële positie
    F juridisch: voor een overzicht van bezittingen 
        en schulden / financiering van die bezittingen
    F fiscaal: voor berekening van de
        belastingverplichtingen 
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ONDERNEMINGSVORMEN EN FINANCIËLE ASPECTEN

Producenten: enige financiële aspecten

M Balans-aspecten:
    Bedrijven hebben geld nodig voor 2 doelen:
    F investeren: langere termijn vast:
        vaste activa: - grond
                               - gebouwen
                               - machines
                               - inventaris, enz.
    F inkopen, produceren & verkopen:
        vlottende activa: geld hiervoor benodigd loopt
        regelmatig (vlot) in verband met de 
        omlooptijd:       G opslagtijd voorraden
                                   G productietijd
                                   G krediettermijn afnemers
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ONDERNEMINGSVORMEN EN FINANCIËLE ASPECTEN

Producenten: enige financiële aspecten

M Balans-aspecten:
    Passiva geven de financieringsbronnen aan die
    het bedrijf gebruikt om de activa te financieren:
    F eigen vermogen: door eigenaar bijeengebracht
        of middels aandelen
    F lang vreemd vermogen: hypotheken, obligatie-
        leningen, achtergestelde en onderhandse
        leningen, en voorzieningen (egalisatiereserves
        voor pensioenen, assurantiën, e.d.)
    F kort vreemd vermogen: schulden die binnen
        korte tijd moeten worden terugbetaald, zoals
        crediteuren, rekening courant bank, BTW, LB,
        sociale premies
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ONDERNEMINGSVORMEN EN FINANCIËLE ASPECTEN

Producenten: voorbeeld balans

21

ONDERNEMINGSVORMEN EN FINANCIËLE ASPECTEN

Producenten: voorbeeld resultatenrekening
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ONDERNEMINGSVORMEN EN FINANCIËLE ASPECTEN

Producenten: voorbeeld resultatenrekening

M Termen resultatenrekening:
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ONDERNEMINGSVORMEN EN FINANCIËLE ASPECTEN

Kostenverloop monopolist / monop. concur.
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ONDERNEMINGSVORMEN EN FINANCIËLE ASPECTEN

Kostenverloop monopolist / monop. concur.
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ONDERNEMINGSVORMEN EN FINANCIËLE ASPECTEN

Kostenverloop monopolist / monop. concur.
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ONDERNEMINGSVORMEN EN FINANCIËLE ASPECTEN

Producenten: kostenverloop

M Verdiepingsopgave:
    Van een monopolist zijn de volgende gegevens bekend:
     prijs-afzetfunctie (=collectieve prijs-vraagfunctie)
     p = -0,02 q + 200 (q > 1.000, q < 10.000)
     TK = 50 q + 50000 (q > 1.000, q < 10.000)
     MO-functie: p = -0,04 q + 200 (q > 1.000, q < 10.000)
     De gemiddelde verkoopprijs per stuk is € 125; bij deze
     prijs wordt de totale maximale winst behaald.
     1: Teken (zie vrbld grafiek hierna): prijs-afzetcurve (=GO),
          GCK, MK-curve en MO-curve.
     2: Bereken de afzet waarbij maximale winst wordt
          behaald, en de omzet bij deze maximale winst.
     3: De overheid bepaalt een maximumprijs van € 100. 
          Bereken de nieuwe omzet, en bereken de bijbehorende 
          winst.          
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ONDERNEMINGSVORMEN EN FINANCIËLE ASPECTEN

Producenten: kostenverloop
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ONDERNEMINGSVORMEN EN FINANCIËLE ASPECTEN

Producenten: kostenverloop

M Oplossing:
     2: q = 3750 ; omzet  €  468750
     3: omzet  € 500000 ; winst €  200000
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ONDERNEMINGSVORMEN EN FINANCIËLE ASPECTEN

Producenten: kostenverloop


