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Financieel management (F710235)
Wegens Covid19 kan mogelijk afgeweken worden van de onderwijs- en evaluatievormen. Dergelijke afwijkingen zullen via Ufora worden gecommuniceerd.
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Trefwoorden
Financieel Management, Bedrijfsfinanciering,
Situering
De studenten verwerven inzicht in de verschillende aspecten van de
financieringstechnieken van de bedrijfscyclus en het financiële management van een
onderneming. Daarbij komen alle financieringsvormen, zowel vreemd als eigen
vermogen, ter sprake. De theoretische lessen worden geïllustreerd aan de hand van
cases en oefeningen tijdens de lessen.
Inhoud
- concept en doelstellingen van het financiële beleid
- financieel management in enge en ruime zin
- waardering van een onderneming
- bankfinanciering: verschillende vormen van kredieten en garanties
- externe eigen vermogen financiering: mezzanine, venture capital, business angels,
lovemoney en crowdfunding.
- financiering via aandelen
- Bazelakkoorden
Begincompetenties
kennis financiële analyse, financiële rekenkunde
Eindcompetenties
1 inzicht in de financiering van de bedrijfscyclus van een onderneming
2 het kunnen opstellen en interpreteren van een budget
3 het kunnen opstellen en begrijpen van financiële ratio's
4 het kunnen opstellen en interpreteren van de kasstroom, EBIT, EBITDA
5 het kunnen opstellen en interpreteren van een investeringsanalyse
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6 het kunnen waarderen van een onderneming
7 het kunnen vergelijken van de diverse kredietvormen en het juiste krediet kunnen
1 kiezen voor de juiste activa
8 het kunnen vergelijken van alternatieve financieringsvormen
9 inzicht hebben in de werking van risicokapitaal (zowel formeel als informeel), van
1 crowdfunding en van mezzanine.
10 het begrijpen van de basis van bankenregulering vanuit het standput van de
1 onderneming
Creditcontractvoorwaarde
Toelating tot dit opleidingsonderdeel via creditcontract is mogelijk mits gunstige beoordeling van de competenties
Examencontractvoorwaarde
Dit opleidingsonderdeel kan niet via examencontract gevolgd worden
Didactische werkvormen
Hoorcollege, hoorcollege: plenaire oefeningen, online hoorcollege, online hoorcollege: plenaire oefeningen
Toelichtingen bij de didactische werkvormen
Omwille van covid19 kunnen gewijzigde werkvormen uitgerold worden indien dit
noodzakelijk blijkt.
De assimilatie van de leerstof gebeurt op basis van drie complementaire benaderingen:
1. hoorcolleges gericht op het verwerven van inzicht in de materie;
2. doornemen van verplichte lectuur: naast het handboek kunnen een aantal papers als
verplichte lectuur worden beschouwd (varieert van jaar tot jaar);
3. oefeningen en concrete cases: de studenten moeten op voorhand bepaalde
oefeningen en oplossingen doornemen en kunnen hierover vragen stellen tijdens de
les.
Leermateriaal
Book: R. Aernoudt, Financial Management in Practise, Intersentia, 2nd edition, 2019,
of Financieel Management, Intersentia, 3de editie, 2019.
(studenten mogen dus kiezen tussen Engelse of Nederlandstalige versie; voor wie de
Engelse taal goed machtig is wordt de Engelse versie aangeraden). Boek werd in 2019
grondig gewijzigd dus versie 2019 is enige geode (zowel Nl als Eng).
Referenties
Vakinhoudelijke studiebegeleiding
De student kan met vragen en problemen bij de professor terecht voor, tijdens of na de
colleges. Een wrap-up sessie is eveneens voorzien. De lessen worden gegeven door
Prof. R. Aernoudt. Voor alle praktische en inhoudelijke vragen kunt u terecht bij J.
Huysman.
Evaluatiemomenten
periodegebonden evaluatie
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de eerste examenperiode
Schriftelijk examen met meerkeuzevragen
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de tweede examenperiode
Schriftelijk examen met meerkeuzevragen
Evaluatievormen bij niet-periodegebonden evaluatie
Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie
Niet van toepassing
Eindscoreberekening
100% schriftelijk examen
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