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Situering
Aan de hand van de financiële analyse van de jaarrekening wordt getracht de financiële
toestand van een onderneming in het verleden zo goed mogelijk vast te stellen en
daaruit zo nauwkeurig mogelijke previsies af te leiden voor de toekomstige financiële
situatie. De studenten worden vertrouwd gemaakt met de diverse technieken van
financiële analyse: horizontale analyse of analyse in de tijd, verticale analyse of
analyse van de structuur, kasstromenanalyse, ratioanalyse.

Inhoud
Volgende thema's komen aan bod:
- de herwerking van de balans en de resultatenrekening in een voor financiële analyse
gepaste vorm.
- horizontale en verticale analyse van zowel balans als resultatenrekening
- kasstromenanalyse
- de ratioanalyse: liquiditeits-, solvabiliteits-, rendabiliteits- en toegevoegde
waarderatio's
- de interpretatie en beoordeling van financiële ratio's

Begincompetenties
De structuur van de balans en resultatenrekening en de rubrieken waaruit die bestaan,
dienen in voldoende mate te zijn gekend evenals de basisprincipes van dubbel
boekhouden.
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1
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Kennis en inzicht in de diverse technieken van financiële analyse: horizontale en
verticale analyse,kasstromenanalyse en ratio-analyse
De financiële toestand van een onderneming analyseren en beoordelen op basis van
de jaarrekening door toepassing van de verschillende technieken.
De liquiditeit van een onderneming vaststellen en beoordelen
De solvabiliteit van een onderneming vaststellen en beoordelen
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De rendabiliteit van een onderneming vaststellen en beoordelen.
De toegevoegde waarde van een onderneming vaststellen en beoordelen.
De kasstroom van een onderneming vaststellen en beoordelen
De noodzakelijke gegevens verzamelen om een volledige financiële analyse te
kunnen uitvoeren - de gegevens uit de herwerkte jaarrekening op een degelijke
manier kunnen analyseren en interpreteren om die analyse te kunnen uitvoeren;

Creditcontractvoorwaarde
Toelating tot dit opleidingsonderdeel via creditcontract is mogelijk mits gunstige beoordeling
van de competenties
Examencontractvoorwaarde
De toegang tot dit opleidingsonderdeel via examencontract is open
Didactische werkvormen
Hoorcollege, hoorcollege: plenaire oefeningen
Toelichtingen bij de didactische werkvormen
hoorcollege: 12,5 uur
hoorcollege - plenaire oefeningen : analyse van de jaarrekening 12,5 uur

Leermateriaal
Ooghe H., Van Wymeersch C. en Vanderbauwhede H., Financiële analyse : handboek
financiële analyse van de onderneming, 2 boekdelen, vijfde editie, Intersentia
slides van de lessen beschikbaar via de elektronische leeromgeving.

Referenties
Vakinhoudelijke studiebegeleiding
vraagstelling mogelijk voor, tijdens en na de lessen
laatste les: bespreking voorbeeldvragen

Evaluatiemomenten
periodegebonden evaluatie
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de eerste examenperiode
Schriftelijk examen
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de tweede examenperiode
Schriftelijk examen
Evaluatievormen bij niet-periodegebonden evaluatie
Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie
Niet van toepassing
Toelichtingen bij de evaluatievormen
theorie deel : meerkeuzevragen
oefeningendeel : open vragen (oefeningen)

Eindscoreberekening
eindscore = 20 punten
theorie : 10 punten
oefeningen : 10 punten
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