
Financiële analyse van onderneming, de
waardebepaling
DOELSTELLINGEN

Deze opleiding heeft als doelstelling om:

zeer snel een analyse te maken of het bedrijf financieel gezond is;
de juiste vragen te stellen mocht er op één of meerdere vlakken
onduidelijkheden zijn of problemen opduiken;
een goed beeld te krijgen over de waarde van het bedrijf voor alle financiële
stakeholders waaronder de aandeelhouder(s) en de bank(en).

SAMENVATTING

Categorie:

Kredieten
Financieel bedrijfsbeheer

Niveau:

Advanced

Type opleiding:

Klassikale opleiding

Prijs:

Lid: € 550.00
Niet-lid: € 650.00
Partner BZB: € 550.00
Incompany: op maat, prijzen op aanvraag

Punten/uren:

Bank: 6
Hypothecaire kredieten: 6
Consumenten kredieten: 6



Attestering:

600.013
500176 C + H bijscholing hypothecaire kredieten
500176 C + H bijscholing consumentenkredieten

DOELGROEP

De opleiding kan gevolgd worden door verschillende doelgroepen:

bankiers in een commerciële functie, zowel retail als business;
risicoanalisten;
financieel verantwoordelijken;
ondernemers.

VEREISTE VOORKENNIS

Advanced level opleiding: Deze opleiding vereist een algemene basiskennis van
het onderwerp.

PROGRAMMA

INHIUD

1. Structuur en inhoud van een jaarrekening:

Waar vind je de info en wat kan je vinden?
Overzicht van de structuur van een jaarrekening; wat is er aangepast in het
kader van de nieuwe wetgeving (wet Vennootschappen en Vereningen april
2019)?
Kort overlopen van de verschillende posten in de balans, resultatenrekening
en toelichting: specifieke financiële termen en aandachtspunten: waar extra
op letten?

2. Op basis van de verkregen info: 

Financiële gezondheid inschatten op basis van de meest gehanteerde ratio’s:
solvabiliteit, liquiditeit en rendabiliteit. Wat is EBITDA? Hoe berekenen we
deze ratio’s en, vooral, wanneer zijn deze goed?
Samenspel tussen bedrijfskapitaal – behoefte aan bedrijfskapitaal en netto
thesaurie: verschil cash – niet cash elementen: winst en toch geen liquide
middelen? Hoe komt dat?
Hoe vermijden dat je je failliet groeit?
Opletten voor de verplichte testen in de nieuwe wetgeving.



3. Waardering van ondernemingen: 

Overzicht van de meest gebruikte waarderingsmethoden.
Verschil tussen ondernemingswaarde en aandeelhouderswaarde.
Aandachtspunten en valkuilen bij een waardering.
Wat zijn specifieke aandachtspunten bij de overnamefinanciering van activa
(bijv. handelsfonds) of aandelen?  

 

PRAKTISCHE INFORMATIE

Duurtijd: 1 lesdag (6 lesuren)
Uren: 09:00 tot 17:00
Plaats: Febelfin Academy: Phoenix building,  Koning Albert II-laan 19, 1210
Brussel

METHODOLOGIE

Een ‘Klassikale opleiding’ volg je in groep. Je bent samen met de andere
deelnemers en de docent aanwezig op een afgesproken tijdstip in hetzelfde
leslokaal. Er is mogelijkheid tot interactie en feedback, zowel van de deelnemers
naar de docent toe als omgekeerd. Het lesmateriaal bestaat als basis uit een
presentatie via het MyFA leerplatform , aangevuld met diversen zoals (digitale
syllabus, presentatie, audiovisuele fragmenten, …).

 

Opleidingsmateriaal: Powerpoint presentatie
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