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Wat is een financiering?

Ondernemingsfinanciering is het voorzien in de 
vermogensbehoefte van bedrijven. 
Investeringskredieten worden verstrekt om 
investeringen te doen in o.a.
• De aankoop van een perceel of bedrijfspand;
• De bouw van een bedrijfspand;
• De aankoop van machines en inventaris;
• De financiering van een lease contract;
• Of voor de aankoop van kernvoorraden



Seizoenskrediet

Rente zakelijke krediet 
faciliteiten Finabank

Rekening Courant 
kredieten Investeringskredieten

SRD 15% 20%
USD 9% 10%
EUR 9% 10%

Speciaal voor de ondernemers in de landbouw hebben 
wij het Seizoenskrediet. Omdat in deze sector de 
momenten van uitgaven en inkomsten soms wat verder 
uit elkaar liggen.  Een vast te stellen kredietlimiet ter 
beschikking gesteld op basis van uw behoefte. Met een 
aflosregeling op maat
Seizoenskrediet voor de financiering van:
•De aankoop van voorraden;
•De kosten verbonden aan het inzaaien;
•De aankoop van grondstoffen.



Zekerheden/ dekking/ Onderpand /waarborg
= zekerheid in de vorm van geld, goederen of rechten.  Opeisbaar 
als de lener niet aan zijn verplichtingen voldoet. 

Het onderpand kan verschillende vormen aannemen: 
• Hypothecair onderpand: inschrijving hypotheek op 

registergoederen (onroerend goed, grote schepen, grote 
vliegtuigen)

• Cessie van een vordering op naam
• Vooruitbetaling van een aannemer e.d.
• Betaling van een borgsom.
Non-bancaire financiering: 
verzekeringsmaatschappijen, autoverkoopbedrijven, roerende 
goederen lease, leverancierskrediet, familiekrediet, geldschieters 
en crowdfunding.
. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Registergoed


Financieringsgrondslagen
Bij kredietverstrekking aan agrarische bedrijven blijven 
de ondernemerskwaliteit en de rentabiliteitsverwachting 
belangrijke indicatoren. 
• Bij maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) 
gaat het onder andere om aspecten als biologische 
productie, milieu(middelengebruik), ethiek, personeel, 
dierenwelzijn, ruimtelijke inpasbaarheid en 
biotechnologie. … als randvoorwaarde voor leningen



Beoordelingsaspecten 
Zekerheden 
Solvabiliteit Historische / 
Toekomstige rentabiliteit
Cashflow 
Liquiditeitsontwikkeling 
Relatie met de bank 
(betrouwbaarheid) 
Technisch vakmanschap 
ondernemer 
Visie ondernemer op veran-
derende omgeving (MVO) 

Opstellen van 
ondernemingsplan 
Personeelsmanagement 
Ontwikkelen van 
ketenrelaties (verticale 
samenwerking) 
Organisatorische kwaliteiten 
en econ/ inzicht ondernemer 
Samenwerking tussen 
ondernemers (horizontale 
samenwerking) 

Financiering van agrarische 
bedrijven is maatwerk en blijft uniek. 



Solvabiliteit of solvabiliteitsratio

= verhouding van je EV ten opzichte van het TV. 
Het getal dat aangeeft of je onderneming de schulden 
op lange termijn kan voldoen (buffervermogen).
= (EV / TV) x 100% waarbij TV=EV + VV

• De balans vormt samen met je winst- en verliesrekening de 
jaarrekening. De balans is een momentopname van 
bezittingen, schulden en het EV. 

• Als je EV = 100.000 SRD en het TV = 250.000 SRD, dan is je 
solvabiliteit 100.000 / 250.000 x 100% = 40%.

• Voldoende solvabiliteit biedt zakenpartners zoals 
leveranciers meer zekerheid. Ook voor financiering. 
Een hogere solvabiliteit betekent minder risico voor 
een financier en een gunstiger rente.



De Balans

Het eigen vermogen is bezittingen (activa) 
minus schulden (passiva). 

Vaste activa zijn bezittingen die langer dan een jaar in 
je bedrijf aanwezig zijn zoals inventaris en vastgoed. 

Vlottende activa zijn bezittingen die korter dan een 
jaar in je bedrijf aanwezig zijn zoals voorraad en geld 
dat je tegoed hebt van klanten.

Passiva zijn uitstaande schulden waarmee 
bezittingen zijn gefinancierd. bestaan uit ingebracht 
EV (eigen geld en middelen), lang (> 1 jaar) en kort 
vreemd vermogen (geld van derden). 



Solvabiliteit, Liquiditeit en Rentabiliteit
• Liquiditeit: kan je op korte termijn je betalings-
verplichtingen nakomen. 
• Rentabiliteit: hoe winstgevend is je bedrijf is ten 
opzichte van het bedrijfskapitaal.

• Bedrijven zonder financieringsbehoefte hebben 
een hoge solvabiliteit (hoger dan 50%). 
• Bij bedrijven met financieringsbehoefte is de 
solvabiliteit lager (hoger dan 25%). Zij zijn eerder 
aangewezen op externe financiers. 
• Financiers vinden dat de solvabiliteit tussen de 

25 en 40% moet liggen. 



Bronnen van Financiering
1. Particuliere investeerders
• Investeerders willen een deel van hun eigen vermogen in een 

startende onderneming investeren (business angels). Vaak zijn 
het oud-ondernemers die naast kapitaal (geld) ook kennis en 
expertise meebrengen.

2. Een bankfinanciering
Hiervoor moet je vaak een ondernemingsplan schrijven. 
• Rekening courant krediet
• Zakelijke lening

3. Familie en bekenden
• Voor startkapitaal is men huiverig. 
• Maar met onderling duidelijke afspraken … een goede opstap 
• Leg afspraken over specifieke aflossingstermijnen, -bedragen 

en rentevergoeding bij voorkeur vast in een juridisch contract. 
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Bronnen (2)
4. Borgstellingskrediet
• Starters hebben nog te weinig zekerheden als het om het onderpand 
gaat. De bank loopt dus extra risico.
• Overheid: Garantiefonds. neemt dan een deel van het risico over.

5. Financial lease ipv kopen.
• bedrijfsmiddelen dan gewoon van jou, met fiscale voordelen.
• Je kunt het bedrijfsmiddel afschrijven.
• De rente die je betaalt is aftrekbaar.

6. Venture Capitalists en fondsen
• Venture Capitalists zijn participatiemaatschappijen die zogenaamd 
‘durfkapitaal’ van grote beleggers en/of geldschieters beheren. 

7. Crowdfunding
• wordt steeds populairder. Via online platformen kunnen ondernemers 
en potentiële investeerders direct met elkaar in contact komen. Snel en 
groot bereik. 



Year 1 2 3 4 5 6
Investments 3,826,853 1,617,473
Equity 100,000 0
Debt Finance 3,726,853 1,617,473

Outstanding 
debt end of year 3,857,292 5,666,382 5,864,705 6,069,970 6,282,419 5,746,897
Interest 130,440 198,323 205,265 212,449 219,885 201,141

Annuity (incl. 
Interest) Bank

0 0 0 0 755,407 755,407

monthly
disbursement: US$ 62,951
Conclusions:

1. Alliance closes bank loan starting 1 June 2014 of USD 5.3 million at a 3.5 % interest   

2. Loan paid back with interest in 132 monthly periods after grace period of 48 months. 
3. The disbursement amounts SRD 62.951 a month.

Repayment scheme Alliance (in USD)



Dank u     !!!!!!!!!!!!
Nu is het tijd voor Uw vragen:


