
Omzet, toegevoegde waarde en winst 
 
De omzet van een bedrijf is het totale bedrag dat wordt verdiend met de verkoop van de 
producten. 
De omzet wordt ook wel de totale opbrengst genoemd. Het is de gemiddelde prijs 
vermenigvuldigd met het aantal producten dat is verkocht. 
 
Als je van de omzet de inkoopwaarde van de grondstoffen en het bedrag dat is betaald voor 
diensten door derden aftrekt krijg je de toegevoegde waarde. 
 
De toegevoegde waarde is de feitelijke productie van een bedrijf. Aangezien deze 
toegevoegde waarde is bewerkstelligd door de productiefactoren natuur, arbeid, kapitaal en 
ondernemerschap zal dit bedrag over deze productiefactoren worden verdeeld. 
 
Schematisch ziet dit alles er als volgt uit: 
  Omzet 
- Inkoopwaarde grondstoffen  
- Diensten geleverd door derden  
  Toegevoegde waarde 
- Loon  
- Pacht  
- Interest  
  Winst 
 
Voorbeeld: 
Hoewel een school geen omzet heeft worden er wel grondstoffen ingekocht. Hierbij kun je 
denken aan papier, krijt, pennen etc. 
De diensten geleverd door derden zijn o.a. de schoonmaakwerkzaamheden. Ook de loodgieter 
en de elektricien leveren diensten aan de school. 
De toegevoegde waarde is voor een school gelijk aan de betaalde salarissen. Dit komt omdat 
een school geen betalende klanten heeft. Het bedrag dat de overheid uitkeert aan salarissen 
wordt daarom gezien als de toegevoegde waarde. Uiteraard maakt een school ook geen winst. 
 
Als we echter kijken naar een privé-school dan is er een omzet gelijk aan het aantal leerlingen 
keer het schoolgeld dat ze betalen (ongeveer € 20.000,-). 
Als je van dit bedrag de inkoop van grondstoffen en het bedrag dat aan derden is betaald 
aftrekt krijg je de toegevoegde waarde. Van dit bedrag worden de salarissen van de 
leerkrachten betaald. Ook wordt hiervan betaald de rente over het geld dat is geïnvesteerd en 
de pacht over de grond. Wat er vervolgens overblijft is de winst voor de eigenaar van de 
school. 
 
Als de school een NV is zijn de eigenaren de aandeelhouders. Deze aandeelhouders krijgen de 
winst dan in de vorm van dividend uitgekeerd. 
 


