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Financieel management 
voor niet-finance functies

(dagen 1 en 2)

Ludo Lambrechts

Niets uit deze tekst mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd 
gegevensbestand en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, 
elektronisch of op welke andere wijze dan ook, noch mag deze tekst gebruikt worden ter 
ondersteuning van welke cursus of uiteenzetting dan ook, zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van Bulco bv, Gendarmenhof 20/0502, 2800 Mechelen.
E-mail: info@bulco.be
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INHOUD

Dag 1
Hfdst. 1: 1.1. Inleidende beschouwingen

1.2.Jaarrekening (algemeen)
Hfdst. 2: Financiering en werkkapitaal

Dag 2
Hfdst. 3: Financiële analyse: indexeringen
Hfdst. 4: Ratio’s
Hfdst. 5: Solvabiliteit en rentabiliteit
Hfdst. 6: Rentabiliteit en hefboom
Hfdst. 7: Kasstroomanalyse

Dagen 3 & 4

Hoofdstuk 1.

Inleidende beschouwingen

en

jaarrekening algemeen
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Financiële analyse

Financiële planning

Werkkapitaalbeheer OPBRENGST

DOELSTELLING

Investeringsbeleid RISICO

Financiële structuur

Financieringsbronnen

Deelfuncties van financieel beleidDeelfuncties van financieel beleid

Financieel beleid op basis van accountingFinancieel beleid op basis van accounting

Financial accounting = algemene of financiële boekhouding:

•
•
•
•
•

Management accounting = beleidsboekhouding:
•
•
•
•
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Rechtspersoonlijkheid:

geheel van afgezonderde goederen dat niet meer 

tot de vennoten behoort.

Gevolg:

vermogen van de eigenaars is volledig gescheiden

van het vermogen van de vennootschap

Vennootschap

Van gegevens tot analyse

Financiële gegevens

Registratie: journaal, grootboek

Jaarrekening: financiële informatie

Analyse

Financiële performantie
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Ondernemingsproces en jaarrekening

• bedrijfsproces  = continu proces

• balans = momentopname
- staat van bezittingen en herkomst van financiële 

middelen
- activa: posten waarin vermogen is opgeslorpt
- passiva: samenstelling van financieringsmiddelen

• resultatenrekening = periode-overzicht
staat van opbrengsten en kosten in een periode

Balans
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ACTIVA PASSIVA

Balans

VASTE ACTIVA
Immateriële activa
Materiële activa
Financiële activa
VLOTTENDE ACTIVA
Voorraden
Vorderingen
Geldbeleggingen
Liquide middelen
Overlopende

BALANS

A P

VASTE ACTIVA

Immateriële

Materiële vaste

Financiële vaste

PRINCIPE VAN AFSCHRIJVINGEN:

= boekhoudkundige constatering van waardevermindering

= kost (RR)

= géén uitgave 
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Afschrijvingen ontstaan door investeringen

• investeringen = uitgaven die op langere termijn (> 1 jaar) 
inkomsten genereren

• voorbeeld:  technisch materiaal, inrichting, …

• matching principe: kosten moeten toegerekend worden 
aan de periode waarin de verbonden opbrengsten 
gerealiseerd werden

• de investering wordt gedurende het jaar gedeeltelijk 
‘opgebruikt’ 

• in de resultatenrekening wordt enkel het gedeelte 
opgenomen dat dat jaar werd ‘gebruikt’ = afschrijving

Afschrijvingen ontstaan door investeringen

• voorbeeld: investering in een laptop, ter waarde van € 1.000
verwachte gebruiksduur = 3 jaar
afschrijving:

• pro rata temporis

• lineair

• afschrijvingen starten op het moment dat de investering finaal 
klaar is
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Afschrijving: methoden

• lineaire afschrijving
• degressieve afschrijving

Engels: - depreciation
- amortization

EBITDA

ACTIVA PASSIVA

Balans

VASTE ACTIVA EIGEN VERMOGEN
Immateriële activa Kapitaal / Inbreng
Materiële activa Inbreng buiten kapitaal
Financiële activa Reserves
VLOTTENDE ACTIVA VREEMD VERMOGEN
Voorraden Schulden op > 1 jaar
Vorderingen Schulden  1 jaar
Geldbeleggingen Financiële schulden
Liquide middelen Handelsschulden
Overlopende Overige

Overlopende
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ACTIVA PASSIVA

Vaste activa
• duurzame bedrijfsmiddelen
• boekwaarde =

aanschaffingswaarde -
afschrijvingen

Vlottende activa
• zijn liquide of worden het

binnen een normale 
exploitatiecyclus van één
jaar

Eigen vermogen (E.V.)
• inbreng
• reserves

Vreemd vermogen op lange termijn
(V.V.L.T.)

• voorzieningen
• schulden op meer dan 1 jaar

Vreemd vermogen op korte termijn
(V.V.K.T.)

• schulden ten hoogste 1 jaar

Balans

Balans
Activa Passiva

Welke middelen zijn
geïnvesteerd in de
onderneming ?

Totale bezittingen

Wat is de herkomst 
van de middelen 
(financiering) ?

Totale schulden en 
eigen vermogen

Activa = Passiva
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Resultatenrekening

Bedrijfsopbrengsten
- Bedrijfskosten
Bedrijfsresultaat

+ Financiële opbrengsten
- Financiële kosten

Resultaat vóór belasting
Belastingen

Netto-winst (of verlies) 

Onderneming X (in milj. €)

89 90 91

Omzet 153 177 183

Ext. kost.  122 142      149

Pers. k. 16 19 23

Afschr. 2 2 1

Bedr. res.    12 14 8

Fin. o&k - 1 - 2      +0,2

Res. v. b.     11 12 8

Belast.  - 4 - 4 - 3

Uitz. res. 0            0 2

Netto-winst 7 8 7

Quick scanQuick scan
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RESULTATENREKENING vs. KASSTROOM

(2) (5)

KOSTEN          OPBRENGSTEN

(1) (4)

UITGAVEN ONTVANGSTEN

(3) (6)

Voorbeelden:

VERBANDEN

STARTBALANS

Bezittingen Eigen vermogen

w.o. liq. midd. Vreemd vermogen

KASSTROOMOVERZICHT RESULTATENREKENING

Operaties Opbrengsten

Investeringen Kosten

Financiering

EINDBALANS

Bezittingen Eigen vermogen

w.o. liq. midd. Vreemd vermogen
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Toelichting

• belangrijke informatie voor analyse

• waarderingsregels m.b.t. :
- vaste activa - afschrijvingen
- vlottende activa 
- voorzieningen
- enz.

• afwijking boekwaarde & intrinsieke
waarde

latente meerwaarden

Sociale balans
(geen onderdeel van JR)

Groot aantal gegevens m.b.t. het personeelsbestand. 

• Staat van de tewerkgestelde personen
- Werknemers ingeschreven in het personeelsregister:

aantallen, uren, personeelskosten, voordelen boven loon
- Uitzendkrachten en ter beschikking van de onderneming

gestelde personen: aantal en uren

• Tabel van het personeelsverloop tijdens het boekjaar
• Staat van het gebruik van maatregelen ten gunste van de  

werkgelegenheid tijdens het boekjaar
• Inlichtingen over de opleidingen van werknemers tijdens

het boekjaar
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Enigszins relativeren ... 

• alleen in geld uit te drukken waarden

• window-dressing
- over-/onderwaardering 
- waardering: algemeen
- voorzieningen voor risico’s en kosten
- enz.

• interne informatie is noodzakelijk voor 
detail-analyse

Boekhouding en jaarrekening

De boekhouding vormt de basis waarop 
periodiek een jaarrekening wordt 
opgesteld.
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BALANS

• twee soorten balansrekeningen:
• activarekeningen
• passivarekeningen

• elke rekening heeft twee zijden :

Debet CreditRekening nr. - naam

Inschrijven op de 
debetzijde =

Inschrijven op de 
creditzijde =

DEBITEREN CREDITEREN

BOEKINGSREGELS

• activarekeningen
• debiteren : - beginbedrag

- vermeerdering
• crediteren : - vermindering

• passivarekeningen
• debiteren : - vermindering
• crediteren : - vermeerdering

• rekeningen van de resultatenrekening
• debiteren: - kosten
• crediteren: - opbrengsten
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Hoofdstuk 2.

Financieringsmiddelen
en

-technieken

+ werkkapitaalmanagement

Inleiding

ondernemen  operationeel risico

financieringsvormen  financieel risico

  financieringsbronnen hebben  financieel risico

 voorbeelden: - eigen vermogen (risicokapitaal)
- vreemd vermogen

- V.V. op korte termijn
- V.V. op lange termijn
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Financieringsbronnen 
- eigen vermogen -

1. Auto- of zelffinanciering

2. Inbreng risicokapitaal

1. E.V. door autofinanciering

Verschillende bronnen:

• herschikking activa :
- voorraad 
- vorderingen 
- sale-and-lease back, sale-and-rent back
- desinvestering
- balansverkorting

• behoud van de opbrengsten binnen de
onderneming 

- winstreservering  E. V. 
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+

* autonomie
* garantievermogen

* rendement kan afkalven
* te lage dividenden

moeilijk om nieuwe 
middelen aan te 
trekken

* beperkte groei financiering 

-

Mogelijke voor- en nadelen autofinanciering:

2. E.V. door inbreng

• wat ?
- middelen ter beschikking gesteld door eigenaars

- achtergesteld t.o.v. schuldeisers

- buffer

- bron voor financiering vastliggende activa + 

permanent gedeelte vlottende activa

- geen vergoeding bij verliezen
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• bronnen ?
- bestaande eigenaars : continuïteit
- nieuwe partners :

- waardering vermogen
- wijziging machtsverhoudingen

- professionals
- private equity
- venture capitalists

- groeifase
- speciale omstandigheden
- turn-around

- overheidsfondsen
- business plan is essentieelcash-flow !
- gericht op meerwaarden
- kost = interest + risicopremie

Vreemd vermogen: 
bankfinanciering

1. Bankkrediet - algemeen

2. Keuze aangepaste kredietvorm

3. Voornaamste kredietvormen - overzicht

4. Kortlopend krediet

5. Langlopend krediet

6. Bankgaranties

7. Leasing

8. Factoring
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1. Bankkrediet - algemeen

• schuldfinanciering :
- niet permanent
- opeisbaar

• looptijd - kost - rang:
- zeer korte termijn : overnight - dag - week
- korte termijn : minder dan 1 jaar
- middellange termijn
- lange termijn : langer dan 1 jaar
- verschillende kost
- verschillende rang: bevoorrecht - achtergesteld

2. Keuze aangepaste kredietvorm

Criteria voor de onderneming
• behoefte : investeringen, werkkapitaal, export, …

• kost : reële kost p.a. afhankelijk van :

- periodiciteit interesten
- tijdstip van betaling
- kosten (dossier, provisies, waarborgen)
- rentezekerheid

• veiligheid: op elk ogenblik voldoende krediet hebben

• soepelheid: soort krediet; administratieve rompslomp
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Criteria voor de bank

• kredietrisico :
- financiële structuur van onderneming
- competentie & eerlijkheid van

eigenaar/directie/management
- conjunctuur

• rendement

• mobiliseerbaarheid

3. Voornaamste kredietvormen

• korte termijn financiering  werkkapitaal
• kaskrediet
• voorschotten op vaste termijn
• discontokrediet

• halflange/lange termijn  investeringen
- investerings- of termijnkrediet
- roll-over of wentelkrediet

• handtekeningenkrediet
- waarborgen

• specifieke vormen: o.a. leasing; factoring
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4. Kortlopend krediet

1. Kaskrediet

2. Voorschotten op vaste termijn 
(straight loans)

3. Discontokrediet

4.1. Kaskrediet

• wat :
- tot een bepaald bedrag in het rood in R/C
- geen lening

• toepassing
- financiering K.T.-piekbehoeften
- hoge rentevoet
- zeer soepel

• kost
- bepaald door marktsituatie
- basisrente + marge i.f.v. risico van de cliënt
- afrekening per kwartaal
- premie voor ter beschikking stelling van het K.K.,

berekend op hoogste debetsaldo
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• risico voor de bank
- hoog
- bank controleert aanwending niet
- niet mobiliseerbaar
- kan op elk moment opgenomen worden

• variant
kaskredieten in deviezen

- wisselrisico 
- enkel als men inkomsten in deviezen heeft

4.2. Voorschotten op vaste termijn 

• straight loans

• wat :
- lening met :

- vast bedrag
- vaste termijn
- vastgestelde rentevoet

- ook in deviezen

• toepassing
- vaste behoefte bedrijfskapitaal 
- soepel
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- vaste rentevoet voor periode 
periode aanpassen aan 
marktomstandigheden

- kredietbehoefte mag niet te lang bestaan
kost loopt op (matching !)

• kost
- f (interbanken rente, marktomstandigheden)
- lager dan kaskrediet want lager risico
- stijgt naarmate periode korter wordt

4.3. Disconto

• wat ?
- bank koopt wissel af van klant
- klant ontvangt nominaal bedrag - discontokosten
- interest wordt vooraf betaald

• soorten
° cliënten- of cedentendisconto

- verkoper vraagt kredietlijn bij de bank
- koper betaalt met geaccepteerde wissel
- wissel wordt door de bank afgekocht

Bedrag = wissel (-interest & kosten)
- gericht op verkoopfinanciering : verkoper

geeft krediet, maar krijgt geld van de bank
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° leveranciersdisconto
- bank disconteert wissels

- op klant getrokken
- door leveranciers aangeboden

- leverancier krijgt volle bedrag, discontokosten  
voor rekening van de klant (koper)

° warrantkrediet
- voor financiering seizoensgebonden 
voorraden
- opgeslagen goederen dienen als pand

(goederen evt. opgeslagen bij derde partij)

• toepassing
- financiering permanente, middellange 
kredietbehoefte

• risico
- regresrecht voor de bank
- bank kan afzien van regresrecht (forfaiting)
- laat geen wissels protesteren !

• kost
- goedkoper dan kaskrediet
- kost wordt vooraf betaald
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Kost van rente achteraf of vooraf

- rente achteraf - lening 6 maanden

- bedrag : 100.000 EUR
- rente :    10%
- kost :

0,10 x 100.000 x 180  = 5.000 EUR
360

`Lening´= 100.000       kost =

- rente vooraf
- kost :

0,10 x 100.000 x 180  = 5.000 EUR
360

`Lening´= 95.000        kost =

5. Langlopend krediet

• financiering van afschrijfbare activa
- opbrengst investering loopt over lange termijn
- bedrijfskapitaal wordt niet aangetast

• ook financiering voor 
- wedersamenstelling bedrijfskapitaal
- overnames

• zekerheden noodzakelijk om het risico te
dekken

• projectfinanciering  cash-flow van het 
project
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• soorten

° opname aan vaste rentevoet
- vast voor looptijd lening
- herzieningsclausule (b.v. na 5 jaar)
- 1 financieringsmunt

° roll-over of wentelkrediet
- hoge bedragen
- krediet op middellange of lange termijn
- hernieuwde vaste voorschotten op korte

termijn (6 maanden)
- maximum bedrag
- rente = f (referentierente, b.v. Libor, Euribor)
- provisie voor niet-aanwending
- meerdere valuta

• terugbetalingsmodaliteiten

- lening : 5 €
- duur : 5 jaar

- keuze op basis van cash-flow prognose van het 
project

Traditioneel 1 1 1     1 1 5
Grace Period - 1,25  1,25  1,25  1,25 5
Balloon 0,5 0,5     0,5    0,5     3 5
Bullet - - - - 5 5
Annuïteiten 5

1 2 3     4 5 Totaal
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• steunmaatregelen

– rentetoelage

– kapitaalsubsidie

6. Bankgaranties

• bank stelt zich in opdracht en voor
rekening van derden borg

• permanente borgstelling, b.v. energie

• tijdelijke borgstelling
b.v. offerte, bouwproject

• indien derde verbintenissen niet nakomt:
bank betaalt

• tast liquiditeiten niet aan
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Garanties
• in verband met uitvoering van werken:

- bid bond = biedings- of inschrijvingsgarantie; wordt in het algemeen 
afgegeven door een bank. Deze garandeert de afnemer van de klant dat het bod gedaan 
tijdens het biedingsproces wordt nageleefd onder de overeengekomen voorwaarden en 
condities

- performance bond (uitvoeringsgarantie): geschreven 
garantie door een 3de partij (bank of verzekeraar) aan de klant. Deze verzekert de betaling 
van een bedrag (er is afgesproken maximum) in geval de opdrachtnemer niet alle 
verplichtingen van het contract nakomt

- retention bond/warranty bond: garantie die de klant 
beschermt na oplevering. Deze garandeert dat de opdrachtnemer alle werk zal uitvoeren om 
structurele en andere tekortkomingen uit te voeren die vastgesteld worden na oplevering, 
zelfs indien volledige betaling is geschied. Geeft  de koper de zekerheid  dat de laatste 
ingehouden betalingstermijn terugbetaald wordt als  garantieverstrekker in gebreke blijft

• advance payment bond: terugbetaling van voorschotten

• andere: afgegeven huurgaranties; financiering van deelnemingen

7. Leasing

7.1. Wat ?

7.2. Werkwijze

7.3. Voordelen

7.4. Nadelen

7.5. Boekhoudkundige verwerking

7.6. Sale-and-Lease Back

7.7. Huur (Renting) / Operationele leasing

7.8. Onroerende leasing
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7.1. Wat ?

• “investeringskrediet”; “financieringshuur”

• leasingmaatschappij (lessor) stelt materieel 
ter beschikking aan leasingnemer (lessee), die 
hiervoor een huurprijs betaalt

• evt. aankoopoptie op einde leasingcontract

• juridische eigenaar = lessor, zolang de (evt.)
koopoptie niet gelicht werd

• financiële versus operationele leasing

• huurperiode = gebruiksduur

• uitsluitend voor beroepsdoeleinden

7.2. Werkwijze

• leasingnemer (“huurder”/lessee):
- geeft specificaties
- duidt leverancier aan
- voert negotiaties met leveranciers (prijs, levering, ...)

• leasingmaatschappij (leasinggever/lessor):
- doet financiering

• leverancier heeft te maken met solvabele 
leasingmaatschappij voor de financiering
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Schematisch:

Leasing-
nemer

Leasing-
maatschappij

Leverancier
(1)

(2)

(3)

(4) (5)

(6)

(7)

(1) Keuze van het materieel en de leverancier, vastleggen van de 
aankoopvoorwaarden

(2) Leasingcontract
(3) Aankoopcontract
(4) Levering van het materieel
(5) Betaling van de koopprijs
(6) Gebruik van het materieel en betaling van lease-vergoedingen
(7) Lichting van de optie tot aankoop door de gebruiker-leasingnemer

7.3. Voordelen

• 100% financiering

• BTW voorgefinancierd door leasing-
maatschappij

• soepele en snelle afwikkeling

• geen of minder zekerheden nodig, dus:
waarborgpositie wordt minder aangetast

• budgettair

• risico
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7.4. Nadelen

• kostprijs meestal hoger dan kost 
bankfinanciering

• huur vooraf betalen

• residuwaarde

7.5. Boekhoudkundige verwerking (fin. leasing)

• juridische eigendom  leasinggever

• economische eigendom  leasingnemer
- balans, activazijde;   + afschrijving
- schuld op passiefzijde  afgebouwd naarmate

huurprijs betaald wordt
- interesten  resultatenrekening

• mogelijkheden tot :
- rentesubsidie
- investeringsaftrek



Financieel Management voor niet-finance functies (deel 1) ©Ludo Lambrechts

32

7.6. Sale-and-Lease Back

• leasingnemer en verkoper zijn dezelfde

• leasingnemer verkoopt goed aan
leasingmaatschappij tegen marktprijs

• leasingnemer huurt goed van leasing-
maatschappij en betaalt huurprijs

• verbetert liquiditeitspositie

• o.a. goed voor groei

7.7. Huur (Renting) 
Operationele leasing 

• geen aankoopoptie

• verhuurder is zowel juridisch als 
economisch eigenaar

• huurprijs : kost  resultatenrekening

• opgelet: is anders onder IFRS!
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8. Factoring

8.1. Wat ?

8.2. Voordelen

8.3. Kostprijs

8.4. Evaluatie

8.1. Wat ?

• financieringsmaatschappij gaat contract 
aan met klant m.b.t. vorderingen op 
afnemers van de klant

• inhoud:
- debiteurenadministratie
- debiteurenverzekering

 100% van de aanvaarde facturen
- korte termijnfinanciering

 voorschotten op basis % factuurbedragen
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8.2. Voordelen 

• flexibele omzetfinanciering

• geen maximumplafond

• reductie kost debiteurenadministratie

• beter beheer uitstaande debiteuren
 imago bij klanten

• functie van kredietwaardigheid van de 
uitstaande klanten

8.3. Kostprijs

• factorloon (fee):
- vergoeding voor debiteurenadministratie en

opvolging
- % van gemiddelde factuurbedrag
- f (kwaliteit debiteuren, binnenland/buitenland, etc.)

• rente op opgenomen financiering



Financieel Management voor niet-finance functies (deel 1) ©Ludo Lambrechts

35

8.4. Evaluatie

• interessant voor groeiende bedrijven met 
beperkt eigen vermogen en/of beperkte
administratie

• bij liquiditeitsproblemen

• seizoensgebonden activiteiten

• grote debiteurenconcentratie (risico)

• veel dubieuze debiteuren

• moeilijke inning van vorderingen (buitenland)

• export

• uitbesteding

9. Werkkapitaal
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Making profit …

Bij het begin van het jaar was Jos Van Brussel in zijn 
nopjes. Hij was directeur van Neolo, die producten 
kocht aan € 6 en deze verkocht tegen € 8 per stuk. Er 
was groeiende vraag naar de producten. 

Neolo hield een voorraad aan, gelijk aan de afzet van 
1 maand (afgelopen maand), stond haar klanten 1 
maand betalingsuitstel toe, en betaalde haar
leveranciers contant.

Beginsituatie (1 januari):

voorraad 6.000 (1000 stuks aan € 6)

vorderingen 8.000

cash 8.000

Tijdens de maand januari verkocht Neolo1.000 stuks, 
dus realiseerde een winst van € 2.000



Financieel Management voor niet-finance functies (deel 1) ©Ludo Lambrechts

37

In februari steeg de afzet, als verwacht, tot 1.500 
eenheden. Neolo bracht dus zijn voorraad op peil.

Afzet maart: 2.000 eenheden

Afzet april:   2.500 eenheden

Afzet mei:    3.000 eenheden

De klanten hielden zich nauwgezet aan de betalings-
voorwaarden.

Alleen maar goed nieuws dus, en Jos vertrok voor een 
welverdiende vakantie naar Madeira.

Even na zijn vertrek kreeg hij een telefoontje … “of hij 
even snel terug kon komen…”

1 feb 1 mrt 1 apr 1 mei

voorraad

vorderingen 

cash

maandwinst  

winst YTD
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Werkkapitaalmanagement

(Operationeel) werkkapitaal

=     voorraden
+ handelsvorderingen
- handelsschulden
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Debiteurenstand

Debiteurenstand (in mln €) bij diverse omzetcijfers en aantal debiteurendagen

Omzet in mln € 2 5 10 25 50 75 100 150 200
Debiteurendagen

1 0,005 0,014 0,027 0,068 0,137 0,205 0,274 0,411 0,548
5 0,027 0,068 0,137 0,342 0,685 1,027 1,370 2,055 2,740

10 0,055 0,137 0,274 0,685 1,370 2,055 2,740 4,110 5,479
15 0,082 0,205 0,411 1,027 2,055 3,082 4,110 6,164 8,219
20 0,110 0,274 0,548 1,370 2,740 4,110 5,479 8,219 10,959
25 0,137 0,342 0,685 1,712 3,425 5,137 6,849 10,274 13,699
30 0,164 0,411 0,822 2,055 4,110 6,164 8,219 12,329 16,438
35 0,192 0,479 0,959 2,397 4,795 7,192 9,589 14,384 19,178
40 0,219 0,548 1,096 2,740 5,479 8,219 10,959 16,438 21,918
45 0,247 0,616 1,233 3,082 6,164 9,247 12,329 18,493 24,658
50 0,274 0,685 1,370 3,425 6,849 10,274 13,699 20,548 27,397

Aankopen

1. Goede planning

2. Selectie van beperkt aantal leveranciers, want dit 
betekent:

• minder opvolging
• mogelijkheid tot korting
• betere betalingscondities

3. Informatie: tijdig, correct
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Voorraden

1. Goede planning van behoeften

2. Alleen inkopen wat nodig is, en wanneer het 
nodig is, en hoeveel er van nodig is

3. Voorraad laten aansluiten bij de vraag

4. Logistiek (JIT)

Hoofdstuk 3.

Financiële analyse: 

algemeen en 
indexeringen
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Financiële analyse - functie
 evaluatie prestaties uit het verleden en 

situatie op heden uit financieel standpunt
interne + externe vergelijking

 projecties toekomstige financiële situatie 

impliceert begrijpen van de "business"

 betere informatie voor betere beslissingen

 sterkte/zwakte analyse van de financiële positie van

de onderneming: mogelijkheden, beperkingen m.b.t.

bedrijfsfinanciering, potentiële problemen

Analyse van de financiële situatie vanuit 

positie diverse belangengroepen :

voornamelijk:

- eigenaars  rentabiliteit

- banken  solvabiliteit/liquiditeit

- personeel  rentabiliteit/liquiditeit

- klanten  rentabiliteit

- leveranciers  liquiditeit

- overheid  rentabiliteit
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Financiële analyse - basis

Liquiditeit

RentabiliteitSolvabiliteit

K.T. betalings-
verplichtingen

Financiële structuur
Schuldpositie
L.T. betalingsverplichtingen

Winstgevendheid
Continuïteit
Lange termijn

Jaarrekening is basisinstrument

• inhoud en vorm wettelijk vastgelegd

• vergelijkbare basis

• publicatie verplicht

• samenstelling

• balans : momentopname van bezittingen en financiering
• resultatenrekening : kosten & opbrengsten
• toelichting : - waarderingsregels

- details
- verbintenissen buiten balans

• afzonderlijk document: sociale balans
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Toepassingsgebied

De specifieke voorschriften m.b.t. de jaarrekening zijn 

niet van toepassing op:

- kleine ondernemingen: nat. pers., VOF’s, 

gew. comm. venn., CVOA  als omzet < € 500.000.

Deze ondernemingen moeten geen dubbele

boekhouding voeren
- ondernemingen in financiële sector (andere schema’s; FSMA)

- non-profit/social profit/openbare besturen: afwijkingen

Toepassingsgebied

Indien wèl van toepassing:

- grote ondernemingen: min. 2 van 3 criteria

overschreden (zie volgende), of beursgenoteerd.  

Volledig model (VOL)

- middelgrote ondernemingen: verkort model (VKT)

- microvennootschappen: micromodel (MIC)

Nota: achter “VOL” etc. staat nu ook “kap” of “inb” (nieuw WVV)
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Consolidatie-verplichting

Verplichting geconsolideerde jaarrekening en 

geconsolideerd jaarverslag op te stellen indien 

onderneming alleen of gezamenlijk, één of meer 

dochterondernemingen naar Belgisch of 

buitenlands recht controleren.

CONTROLE = bevoegdheid in rechte of in feite om 

een beslissende invloed uit te oefenen op de 

aanstelling van de meerderheid van de 

bestuurders of op de oriëntatie van het beleid.

Consolidatie

Integrale consolidatie

Evenredige consolidatie

Vermogensmutatiemethode
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Analysetechnieken

• Horizontale analyse : trendanalyse

Verticale analyse : structuuranalyse

• Ratio-analyse

Operationele en financiële hefboom

Rentabiliteit Solvabiliteit

• Kasstroomanalyse

Horizontale analyse 
of analyse in de tijd

Doel

Analyse evolutie financiële gegevens in de 
tijd  tijdindexen  trends

Hoe

• basisjaar krijgt index 100
• jaar + 1  index = 100% x waarde jaar 1

waarde jaar 0
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Evaluatie

• evolutie gerelateerde balans- en 

resultatenrekeningrubrieken

• opletten met waarderingsregels & 

uitzonderlijke gebeurtenissen

• bij voorkeur vanaf 3 tot 5 jaar

Verticale analyse of structuuranalyse

Doel

Analyseer het relatief aandeel van een rubriek 
op de balans of de resultatenrekening
structuur

Hoe

• balans : - balanstotaal = 100
- elke post uitgedrukt als % v/h 

balanstotaal
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Evaluatie

• onderzoek bij voorkeur 3 tot 5 jaar

• inzicht in kostenstructuur en samenstelling balans

• combineren met horizontale analyse

• resultatenrekening :
- omzet = 100 (of opbrengsten)
- opbrengsten en kosten worden

uitgedrukt als % van de omzet (of
opbrengsten)

Hoofdstuk 4.

Analysetechnieken:
liquiditeit en activiteit
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4.1. Inleiding tot ratio-analyse

• ratio-analyse :  

inzicht verkrijgen in de financiële toestand van

de onderneming door middel van kengetallen

• ratio :     

= verhoudingsgetal waarbij 2 of meer

cijfergegevens uit de jaarrekening aan elkaar
gerelateerd worden

4.2. Nut, interpretatie en 
beoordeling van ratio's

Keuze relevante ratio's is afhankelijk van 

- aard van de onderneming

- gezichtspunt betrokken partij
- aandeelhouder  rentabiliteit
- schuldeisers    liquiditeit & solvabiliteit
- andere
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Beoordeling van ratio's :  

- niet absoluut goed of slecht

- evalueren in functie van de sector :

 “benchmarking"

- evolutie in de tijd

4.3. Liquiditeitsratio's

4.3.1. Het begrip liquiditeit

4.3.2. Klassieke liquiditeitsratio's

1  Current ratio (liquiditeitsratio in ruime zin)

2  Quick ratio (liquiditeitsratio in enge zin)

4.3.3. Activiteitsratio's
1  Dagen klantenkrediet
2  Dagen leverancierskrediet
3  Rotatie van de voorraden en aantal dagen voorraad
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4.3.1. Het begrip liquiditeit

• Liquiditeit = 
mate waarin de onderneming in staat is haar 

betalingsverplichtingen op KT te voldoen.
Zo niet: staking van betaling  faillissement

• Waarde v/d balans voor liquiditeitsanalyse 
- informatie is mogelijk maanden oud
- alleen geld is liquide
- veel betalingsverplichtingen ontbreken

4.3.2. Klassieke liquiditeitsratio's

1  Current ratio of 
liquiditeitsratio in ruime zin

Current ratio =

(beperkte) vlottende activa
vreemd vermogen op KT
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Hoe hoger current ratio, hoe beter, maar

1. elementen met verschillende liquiditeitsgraad
2. statisch
3. zegt niets over betalingstermijnen van de 

schulden op korte termijn
4. eindejaarsverschijnsel etc.

 voorzichtigheid is geboden !

Illustratie

Realiseerbare activa 500
Beschikbare activa 300

K.T. schulden 600

Current ratio   =   (500+300) =   1.33
600 

Realiseerbare activa 500
Beschikbare activa 0

K.T. schulden 300

Current ratio   =   (500+0) =   1.67 
300 
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Netto bedrijfskapitaal

Netto-bedrijfskapitaal

= verschil tussen vlottende activa en vreemd
vermogen op korte termijn

Netto-bedrijfskapitaal =

Vast

Vlot-
tend

EV

VVLT

VVKT

A P

Vast

Vlot-
tend

EV

VVLT

VVKT

A P

NBK
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Netto bedrijfskapitaalbehoefte
• Netto bedrijfskapitaalbehoefte =

verschil tussen cyclische behoeften en cyclische
middelen: voorraden + vorderingen - handelsschulden

• NBKB zegt hoeveel vermogen er nodig is om de 
dagelijkse operaties te financieren

• NBKB is operationeel, terwijl NBK afhankelijk is van 
de financiële structuur

• Omzet stijgt, dan stijgt NBK bij gelijkblijvend 
- voorraadbeleid
- kredietbeleid
- leveranciersvoorwaarden

Netto kas

• Netto kassituatie = NBK – NBKB

NBK    = vlottende activa – SKT
- NBKB =

Netto-kas =

• NBKB stijgt bij :
- langere betalingstermijnen aan klanten
- grotere (veiligheids-)voorraden
- slechte budgettering
- daling leverancierskrediet
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2  Quick ratio of 
liquiditeitsratio in enge zin

Quick ratio  =

vorderingen ≤ 1 jr + geldbeleggingen + liquide middelen

schulden  1 jaar 

- minst snel omzetbare middelen worden uitgesloten.
- nog steeds elementen met verschillende liquiditeitsgraad
- zegt niets over het tijdstip van terugbetalingen

4.3.3. Activiteitsratio's

• sluiten aan bij liquiditeitsratio's

• onderzoeken of de beschikbare middelen 
efficiënt geïnvesteerd en beheerst 
worden
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1 Dagen klantenkrediet

• meet liquiditeit van handelsvorderingen

aantal dagen klantenkrediet  =

handelsvorderingen  1 jr
x    365

verkopen + BTW

• verkopen = 
• DSO = days of sales outstanding

2 Dagen leverancierskrediet

Leverancierskrediet is een belangrijke 
financieringsbron.

aantal dagen leverancierskrediet  =

handelsschulden  1 jr
x    365

aankopen + BTW

N.B.: aankopen: zowel 60 als 61
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Geen kosteloze financieringsbron!

Vb. korting 2% voor betaling binnen 10 dagen, zo niet 
max. 30 dagen na einde maand

kost =

3  Rotatie voorraden en # dagen voorraad

Voorraadrotatie (algemeen) =

kostprijs van de verkopen

voorraden

# dagen voorraad =

voorraden
x  365

kostprijs van de verkopen

K.P.= 60/64 - 71 - 72 -740 - 9125
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• bespreking :
- evalueren in functie van de sector

- lage waarde  goed beleid ?
 te strict beleid ?

- hoge waarde  te laks beleid ?
 onderzoek kwaliteit vorderingen maandelijks

 spreiding vorderingen over klanten

• onderzoek werkelijke situatie t.o.v. 
gepland beleid

 verkopers onder controle houden
 hoe gebeurt de facturatie

Hoofdstuk 5

Analysetechnieken:
solvabiliteit en rentabiliteit
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5.1. Inleiding

• Solvabiliteit

• Rentabiliteit

• Liquiditeit korte termijn / acuut

lange termijn; 
continuïteit

5.2. Solvabiliteitsratio's

5.2.1. Begrip solvabiliteit

5.2.2. Schuldgraadratio's

a. Algemene solvabiliteit

b. Lange termijn schuldgraad

c. Adequate schuldgraad

5.2.3. Dekkingsratio’s



Financieel Management voor niet-finance functies (deel 1) ©Ludo Lambrechts

59

5.2.1. Begrip solvabiliteit

• mate waarin de onderneming met EV (of 
met VV) gefinancierd is.

• onderzoekt in welke mate schulden 
werden aangegaan  schuldgraad ratio's

impact op

liquiditeit
(kas)

rentabiliteit
(winst)

5.2.2. Schuldgraad - ratio's

a.  Algemene solvabiliteit

Solvabiliteitsratio (%) =

eigen vermogen
balanstotaal

• toont mate waarin beroep gedaan werd
op EV voor de financiering van activa



Financieel Management voor niet-finance functies (deel 1) ©Ludo Lambrechts

60

• andere benaderingen :
- schuldratio : VV/TV
- eigen vermogen ratio : EV/VV
- gearing: VV/EV  (zie ook D&B)

• evolutie in de tijd

• relatie met permanente activa : vaste activa,
permanente kern in voorraden en vorderingen

b.  Lange termijn schuldgraad

LT schuldgraad (%) =

vreemd vermogen op LT
“permanent” vermogen

• permanent vermogen = 

• VVLT wordt volgens plan afgelost
• evolutie in de tijd
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c.  Adequate schuldgraad

• geen eensluidend antwoord
• afhankelijk van

- sector tot sector
- aard van de onderneming (vastgoed, diensten,...)

• risico is bepalende factor :
- operationeel risico wordt bepaald door :
- relatieve positie op de markt
- marktvorm (monopolie vrije concurrentie)
- financieel risico wordt bepaald door de wijze 

waarop de onderneming gefinancierd is.

Hoog operationeel risico compenseren door laag financieel risico

5.2.3. Dekkingsratio's

Rentedekking =

bedrijfsresultaat (+ fin. opbrengsten)
financiële kosten

Dekkingsratio
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Bankconvenanten

• voorwaarden (afspraken), in de vorm van 
ratio’s, verbonden aan een lening

• enkele voorkomende convenanten:
 Senior net debt ratio =

Net senior borrowings(*)/EBITDA

 Interest coverage ratio =

EBITDA / net interest expense
(*): b.v. achtergestelde schuld wordt dan uitgesloten. 

“Senior debt”: heeft prioriteit op junior (subordinated = junior)

5.3. Rentabiliteitsratio's

5.3.1. Begrip rentabiliteit

5.3.2. Commerciële rentabiliteit

(verkoopmarges)

5.3.3. Financiële rentabiliteit

5.3.4. Economische rentabiliteit
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5.3.1. Begrip rentabiliteit

• rentabiliteit  winstgevendheid


opbrengsten - kosten

• rentabiliteitsniveaus :

- commerciële rentabiliteit  omzet

- economische rentabiliteit  activa/totaal vermogen

- financiële rentabiliteit  inbreng aandeelhouders

5.3.2. Commerciële rentabiliteit 
of verkoopmarge

• meet operationele efficiëntie vóór 
financiële en uitzonderlijke resultaten

verkoopmarge meet rentabiliteit van
de verkoop

• netto verkoopmarge = EBIT-marge = 

(netto) bedrijfsresultaat
x 100

verkopen
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• bruto verkoopmarge = EBITDA-marge =

bruto bedrijfsresultaat
verkopen

• bruto bedrijfsresultaat = 
bedrijfsresultaat vóór niet-kaskosten

Dus excl. : - afschrijvingen
- waardeverminderingen
- voorzieningen voor risico's en kosten

• vooral afschrijvingspolitiek bepaalt het
verschil tussen bruto & netto marge

5.3.3. Financiële rentabiliteit

Netto rentabiliteit EV (%) =

netto-winst
eigen vermogen

- indicatie voor de middelen, die voor de 
aandeelhouder overblijven, nadat alle verplichtingen
betaald zijn

- interessante vergelijking met de rentabiliteit activa

Indicatie hoe efficiënt de middelen van 
de aandeelhouder ingezet werden
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Ratio wordt beïnvloed door 
financieringspolitiek

Financiële hefboomwerking

(zie verder)

5.3.4. Economische rentabiliteit

Rentabiliteit activa (%) = RTV = R.O.I. =
bedrijfsresultaat

x 100 % (bruto of netto)
totale activa

- indicatie m.b.t. resultaat per € geïnvesteerd 
- staat los van financieringspolitiek

 geschikt voor vergelijking tussen ondernemingen in
een sector

- bij voorkeur beperken tot bedrijfsactiva wanneer de   
onderneming belangrijke financiële activa heeft:
participaties dragen niet bij tot de resultaten 
uit exploitatie.



Financieel Management voor niet-finance functies (deel 1) ©Ludo Lambrechts

66

Oefening

- omzet 3.000 - totaal bedrijfskosten: 2.700

- MVA: 800; vorderingen 300; voorraden 200;

liquide middelen: 200; V.V. 900 (i = 5 %); 

Vennootschapsbelasting = 40% (hyp.)

Bereken:

1) RTV en REV

2) Impact op ratio’s als kosten met 1 % kunnen
verminderd worden en tegelijkertijd gemiddelde
klantenbetalingstermijn met 6 dagen kan
gereduceerd worden.

Oefening
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Hoofdstuk 6

Analysetechnieken:

rentabiliteit en 
hefboomwerking

Componenten rentabiliteit EV

winst na belastingen
=

eigen vermogen

winst na belast.
x

verkopen
x

totale activa

verkopen tot. activa eigen vermogen

omzet & marge investering     financiering

operationele beslissingen     financieringsbeslissingen
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• vaste bedrijfskosten hoog

 hoge operationele hefboom

kleine omzetwijzigingen

grote schommelingen in het 

bedrijfsresultaat

Financiële hefboom

• relatie tussen solvabiliteit en rentabiliteit

of

rentabiliteit EV en rentabiliteit totale activa

• ontstaat wanneer activa middels schulden 
gefinancierd worden

• meet impact van vaste financiële kosten 
op winst vóór belastingen
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Financiële hefboom (leverage)

Vermogensbehoefte: 1.000.000
A1: 100 % E.V.
A2: 50 % E.V. en 50 % V.V. (i = 6 %)

A1 A2

Financiële hefboom als multiplicator

rentabiliteit EV = winst

eigen vermogen

= bedrijfsresultaat
x

winst
x

totaal vermogen

totaal vermogen bedrijfsresultaat eigen vermogen

rentabiliteit totaal actief financiële hefboom
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• Financiële hefboom is afhankelijk van :

- kapitaalstructuur

- financiële kosten vreemd vermogen

• Bespreking :

- Fin. hefboom > 1  positief hefboom effect
 R.E.V. > R.T.V.

- Fin. hefboom < 1 negatief hefboom effect
 R.E.V. < R.T.V.

Du Pont schema

Toont samenhang tussen bepalende factoren van rentabiliteit

W.v.B.
= R.O.E. (vóór belastingen)

E.V.

bedrijfsresul. x  verkopen
x   

W.v.B.
x

T.V.
verkopen T.V. bedrijfsres. E.V.

verkoopsmarge financiële hefboom
rotatie totaal vermogen
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Verkopen

Rotatie Vaste act.

Voorraden
RTV TV

Vlott. act. Vorderingen
Bedrijfs-
resultaat Bedrijfsresultaat Liquide middelen

Verkoop- Verkopen
marge

W.v.B. Verkopen
Inkopen

REV EV Bedrijfskosten
TV Personeel

EV VVLT
VV Nt.kaskosten

VVKT

FKVV

7. Kasstroomanalyse

7.1. Doel en belang

7.2. Kasstroomoverzicht
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7.1. Doel en belang

• resultatenrekening gebaseerd op 

boekhoudkundige bewerkingen

• winst  cash
- niet elke kost = kasuitgave
- niet elke opbrengst = kasontvangst

• oorzaak faillissement is niet een
tekort aan winst, maar een kastekort

 staking van betaling

Analyse van de kasstromen

- Waar haalt de onderneming haar middelen ?
- Hoe worden deze middelen besteed ?

dynamisch concept
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aandeelhouders                    kredietverstrekkers/schuldeisers  
 
 uitgifte       dividenden           uitgifte     rente en  
                   en inkoop                            aflossing 

                                 LIQUIDE  
                               MIDDELEN 
    te betalen 
     belastingen                                              kontante   
                                                                       verkoop   
 
       investering                                                     incasso 
 
  desinvestering  
     
                          schulden lev.   te betalen   
                                                  bezoldigingen     vorderingen 
    afschrijvingen                         en kosten    
                              inkoop 
 
               voorraad grond-                                                          krediet- 
               stoffen                                                                        verkoop 
 
               verbruik         prod.kosten             verkoop- en 
                                                                    admin. kosten  
       goederen in                     voorraad  
        bewerking                      afgewerkt                        VERKOOP 
                                                product      
 

7.2. Kasstroomoverzicht

 Kasstroom uit operationele activiteiten
 Kasstroom uit investeringsactiviteiten
 Kasstroom uit financieringsactiviteiten

 Totale kasstroom
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MVA 50 65 EV 30 32
Voorraden 10 10 VV lang 40 60
Hand. vord. 20 50 Lever. 50 53
Liq. midd. 40 20

Omzet 300
Externe kosten 200
Afschrijvingen 10
Lonen etc. 80
Fin. kosten 3
Belasting 2
Netto winst 5

Kasstromenoverzicht

CF uit operationele activiteiten

CF uit investeringsactiviteiten
CF uit financieringsactiviteiten

CF 



Financieel Management voor niet-finance functies (deel 1) ©Ludo Lambrechts

75

Consolidated statement of Cash Flows
Net income 916 1131
Adjustments 388 472
Net cash from operating activities 1.304 1.603

Purchases of property and equipment -542 -535
Acquisitions of businesses -216 -234
Dispositions of businesses 12 412
Sales of property 49 158
Other 4 7
Net cash used in investment activities -693 -192

Issuances of common stock 93 111
Purchases of common stock -103 -1279
Issuance of equity securities by subsidiary 50
Borrowings of long-term debt 354 20
Repayments of long-term debt -369 -284
Short-term borrowings (repayments) -135 451
Payment of dividends -395 -464
Net cash from (used in) financing activities -555 -1395

Effect of changes in foreign exchange -15 -10

Increase (decrease) in cash and equivalents 41 6

Cash and equivalents at beginning of year 202 273
Cash and equivalents at end of year 243 279

Dank voor uw aandacht
Ludo Lambrechts

lambrechts@bulco.be


