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ROI-calculator
De ROI, ook wel rendement op investeringen calculator helpt je
om te berekenen of je inkomsten hoog genoeg zijn om je initiële
investeringen te dekken. Het is belangrijk om te weten of je
investeringen terugverdiend worden. Met deze Excel tool kun je
het rendement op je investeringen berekenen, zodat je de
impact van de investering op jouw bedrijf beter kunt begrijpen.

Tips voor gebruik
Je kunt de ROI-calculator zelf gebruiken maar het is handig om
de hulp in te schakelen van iemand die diepere financiële kennis
heeft, zoals iemand uit je financiële afdeling (als je die hebt).
Je kunt de ROI-calculator gebruiken als je een eerste investering
doet voor je eerste product of dienst. Met de ROI-calculator
bereken je of je met de verkoop van dit product of deze dienst je
investering terugverdiend.
Heb je al bestaande producten of diensten en investeer je in een
aanvulling op je onderneming (bijvoorbeeld een nieuwe lijn).
Dan kun je de inkomsten uit je andere producten/diensten ook
meenemen in de Calculator.

Gebruik van de tool
Volg de volgende stappen om een ROI berekening te kunnen
maken.
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Investering
Begin met het invullen van je initiële investering. Je moet hier
een inschatting maken hoeveel het zal kosten om een nieuw
product of nieuwe dienst te ontwikkelen en op de markt te
brengen. Denk bij het maken van de schatting aan alle kosten die
te maken hebben met het nieuwe product of de dienst. Denk
bijvoorbeeld aan:

- Ontwikkelkosten
- Kosten voor het aanschaffen van nieuwe machines of
machineonderdelen,

- Kosten voor gebouwen of aanpassingen aan een gebouw,
- Kosten voor kennis
- Andere dingen die je nodig hebt.
Wat niet onder investering valt zijn kosten voor productie en
levering.
Belastingen
Als je winst maakt zal je een deel van je opbrengsten moeten
afdragen aan de belastingdienst in de vorm van vennootschapsof winstbelasting. Om een goede inschatting te maken van het
rendement op je investering moet je die belastingen
meerekenen. Maak voor de Calculator een inschatting van de
vennootschaps- of winstbelasting die je betaald.

Verkochte producten
Je wilt de investering gaan terugverdienen met de verkoop van
je producten/diensten. Omdat een investering meestal niet in
één jaar terugverdient wordt is het verstandig om een prognose
te maken over meerdere jaren. Bedenk daarbij dat inschattingen
over een langere periode ook meer risico met zich meebrengt
omdat er meer kans is dat je verwachtingen afwijken van de
realiteit. Maak een inschatting van het aantal producten dat je
elk jaar denkt te verkopen. Je kunt ervoor kiezen om voor 1 of
tot en met 5 jaar een schatting te maken.
Houd er rekening mee dat een sterke groei in de verkoop ook
kan leiden tot nieuwe kosten of aanvullende investeringen. Als je
bijvoorbeeld nieuw personeel moet aannemen om aan de vraag
te kunnen voldoen.
Prijs
Wat is de prijs die je wilt vragen voor één product/dienst?
Bedenk of je de prijs wilt laten toenemen of dalen door de jaren.
Als je denkt dat de prijs veranderd gedurende een jaar, neem dan
de gemiddelde prijs over het jaar.
Kosten
Om een realistische inschatting te kunnen maken van de
terugverdientijd van je product moet je de kosten van de
inkomsten aftrekken. De totale kosten bestaan hierbij uit twee
onderdelen:

- De variabele kosten, deze kosten maak je alleen als een
product of dienst geleverd moet worden. Vraag je hierbij af,
hoeveel kost het om een enkele eenheid van je product te
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maken? Denk hierbij aan materiaalkosten of arbeidskosten.
Vul de variabele kosten per product voor elk jaar in.

- De vaste kosten, dit zijn kosten die je moet betalen
onafhankelijk van het aantal producten dat je maakt. Denk aan
stroom, gas, water, huur, verzekeringen of telefonie.
ROI en terugverdientijd
Zodra je alle benodigde informatie hebt ingevoerd zal de Excel
tool het rendement op je investering berekenen. Daarnaast laat
de Excel resultaten zien zoals de ontwikkeling van de cashflow
en terugverdientijd.
Het Rendement Op Investering staat links bovenaan in de Excel.
Als er staat dat er een "negatief rendement op investering" is,
dan verdien je je investering niet terug binnen de door jouw
ingevoerde periode. Wanneer er een percentage getoond wordt
betekent dit dat je aan het einde van de tijdsperiode je
investering plus een rendement hebt verdiend. Staat er
bijvoorbeeld 75% en heb je een investering van €1000 gedaan,
dan heb je over de tijdsperiode totaal €1750 verdiend.
Het tweede resultaat toont de terugverdienperiode. Als er staat
"De investering wordt niet terugverdient" dan heb je je
investering niet binnen de tijdsperiode terugverdiend. Verdien je
je investering wel terug, dan lees je hier het aantal jaren dat je
nodig hebt om je investering terug te verdienen.
Omdat berekeningen gebaseerd zijn op schattingen is er geen
garantie dat het rendement en de terugverdientijd daadwerkelijk
zo uitkomen in de toekomst. Desondanks levert het een goede
schatting of je idee winstgevend is of niet. De resultaten
kunnen ook aanleiding zijn om je prijzen of
verkoopstrategie aan te passen.

Voorbeeld Freitag
industrie
producten &
diensten
bedrijfsgrootte

Retail
Tassen van gerecycled vrachtwagenzeil

185 werknemers

Over het voorbeeld

omzet

€ 465.000

locatie

Zurich
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Freitag werd succesvol met de verkoop van duurzame hand- en
rugtassen op basis van oud vrachtwagenzeil. Vanwege het succes
werd besloten tot een uitbreiding van de activiteiten. Nu wil het
bedrijf ook shirts en broeken produceren. Freitag begint met
enkel één soort kleding om de makt te testen. De ROI-calulator
helpt om te bepalen of dit een winstgevend idee is.

In het voorbeeld zien we dat Freitag € 15.000 euro heeft
geïnvesteerd in het ontwikkelen van een kledinglijn. Kosten zijn
bijvoorbeeld voor een nieuwe machine, het maken van een
ontwerp voor de kleding en het implementeren van dit geheel
nieuwe productieproces. We zien ook dat Freitag voor de
verkoop van kleding wel enthousiasme verwacht onder een
aantal vaste klanten (500), maar dat ze voor de groei van de
markt langzamer inschat en een pas over vijf jaar een
verdubbeling van de verkoop verwacht.
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Freitag

naam

RENDEMENT OP INVESTERING

Cumulatieve gelds tromen

Netto winst

20000

122%

15000

TERUGBETAALPERIODE

10000

3,3 year

5000
0
JAAR 1

-5 000

INNITIËLE INVESTERING €
BELASTING

15.000,00
42%

JAAR 2

JAAR 3

JAAR 4

JAAR 5

-1 0000
-1 5000

JAAR 1

JAAR 2

JAAR 3

JAAR 4

-2 0000
JAAR 5
1.037
90,00

Producten verkocht
Prijs €

500
90,00

€

600
90,00

€

720
90,00

€

864
90,00

€

Omzet €

45.000,00

€

54.000,00

€

64.800,00

€

77.760,00

€

93.330,00

Variabele kosten per product €

45,00

€

45,00

€

45,00

€

45,00

€

45,00

€ 90.000,00

Totaal variabele kosten €
Vaste kosten €

22.500,00
20.000,00

€
€

27.000,00
20.000,00

€
€

32.400,00
20.000,00

€
€

38.880,00
25.000,00

€
€

46.665,00
25.000,00

€ 80.000,00

Totaal kosten €

42.500,00

€

47.000,00

€

52.400,00

€

63.880,00

€

71.665,00

€ 60.000,00

Bruto winst €
Belasting €

2.500,00
1.050,00

€
€

7.000,00
2.940,00

€
€

12.400,00
5.208,00

€
€

13.880,00
5.829,60

€
€

21.665,00
9.099,30

Netto winst €

1.450,00

€

4.060,00

€

7.192,00

€

8.050,40

€

12.565,70

Omzet

Totaal kosten

€ 100.000,00

€ 70.000,00
€ 50.000,00

Innitiële investering €
CUMULATIEVE GELDSTROOM €

datum

€ 30.000,00
€ 20.000,00
€ 10.000,00

(15.000,00)
(13.550,00) €

€ 40.000,00

(9.490,00) €

(2.298,00) €

5.752,40

€

18.318,10

€JAAR 1

JAAR 2

JAAR 3

JAAR 4

JAAR 5

