
 

 
 

 

BIJLAGE BIJ PROJECT 18792 | Bakkerij Café Bos 
 

 

De Ondernemer(s) 
 

Hans Peter en Marlies Winter | 47 en 42 jaar 

Gehuwd, 2 kinderen 

Koopwoning in Den Helder 

 

Opleiding: Hans Peter Middelbare Bakkerijschool in Wageningen 

  Marlies  HBO Sociaal Pedagogische Hulpverlening 

 

In 1997 is Hans Peter bij zijn ouders in het bedrijf komen werken en heeft samen met Marlies het bedrijf 

in 2001 overgenomen. Samen zijn wij een goed team! Hans Peter heeft het zakelijke inzicht goed voor 

ogen en Marlies heeft een goede kijk op de sociale kant van personeel en klanten. 

 

 

Aanvullende Financiële Informatie 

 
Winst en Verlies (x € 1.000,-) 

 Historische cijfers Tussentijdse 
cijfers 

Prognosecijfers 

 2015 2016 2017 2018 
t/m september 

2018 2019 

Omzet 523 510 528 361 530 601 

Brutowinst 385 375 376 252 387 450 

Afschrijvingen -8 -7 -4 -3 -6 -22 

Overige bedrijfskosten -297 -295 -296 -221 -314 -323 

Bedrijfsresultaat 80 73 76 28 67 105 

Financiële baten (+) of lasten (-) -27 -34 -16 -8 -13 -23 

Bijzondere baten (+) of lasten (-)  -31     

Resultaat voor belasting 53 8 60 20 54 82 

Privé-onttrekkingen (stortingen) -36 218 -295 -36 -48 -48 

 
Vanwege vastgoedtransacties en aflossingen zijn de privé-onttrekkingen en -stortingen in 2016 en 2017 

niet representatief.  
  



 

 
 

Balans (x € 1.000,-) 

ACTIVA 2015 2016 2017 2018 - na 
financiering 

Vaste activa 139 5 9 178 

Financiële activa 7 7 7 15 

Vlottende activa 43 417 38 52 

Liquide middelen 12 12 16 0 

Totaal 201 441 70 245 

PASSIVA 

Eigen vermogen -281 -55 -290 -182 

Langlopende verplichtingen 207 196 116 264 

Kortlopende verplichtingen 275 300 244 163 

Totaal 201 441 70 245 

RATIO’s* 

Solvabiliteit neg neg neg neg 

Liquiditeit (current ratio) 0,20 1,43 0,22 0,32 

 
Toelichting van de ondernemers:  

Historisch komt de solvabiliteitspositie negatief uit. Het ontstane negatieve eigen vermogen is toe te 

schrijven aan gebeurtenissen uit het verleden. In boekjaar 2000 is het bedrijf overgenomen in de vorm 

van een C.V., waarbij de B.V. van mijn ouders tevens vennoot was. In 2007 is de exploitatie omgezet in 

een V.O.F. en is het vermogen van de C.V. omgezet in een achtergestelde lening ad. 77K. Dit heeft een 

negatief effect gehad op het eigen vermogen, maar niet op het aansprakelijk vermogen.  

 

In betreffende periode heeft tevens gespeeld dat de vestiging op Texel is verkocht, waarbij de 

toenmalige bedrijfsleider het overnam. Hij kon helaas al vrij snel niet aan zijn verplichtingen voldoen, 

waardoor de vordering afgeboekt moest worden. Een snel herstel in het vermogen is vervolgens 

uitgebleven, vanwege het effect van de economische crisis.  

 

In boekjaar 2017 is een flinke achteruitgang in de eigen vermogenspositie waarneembaar. Deze mutatie 

heeft betrekking op de onteigeningsprocedure van verkocht bedrijfsmatig en privé onroerend goed. 

Eind boekjaar 2016 is dit geformaliseerd en zijn de gelden hiervoor ontvangen. Per begin 2017 zijn 

lopende zakelijke en privéfinancieringen hiermee afgelost.   

 
* Uitleg over hoe Geldvoorelkaar.nl de getoonde ratio’s heeft berekend, leest u op de pagina Onze 

Werkwijze. 

 

https://www.geldvoorelkaar.nl/geld-investeren/onze-werkwijze#ratios
https://www.geldvoorelkaar.nl/geld-investeren/onze-werkwijze#ratios

