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Financiële analyse
voor juristen
Kortrijk, november - december 2014

Erkenning 

• U ontvangt een attest van deelname in het 
kader van permanente vorming. 

• Erkenning door de Orde van Vlaamse Balies 
en de Nationale Kamer van Notarissen is 
aangevraagd.

• Voor magistraten werd tenlasteneming door 
het Instituut van Gerechtelijke Opleiding 
aangevraagd.

 

Inschrijven: http://puc.kuleuven-kulak.be

Postuniversitair Centrum KU Leuven Kulak
E. Sabbelaan 53 – BE-8500 Kortrijk
T: 056 24 61 84 - F: 056 24 69 98
info.puc@kuleuven-kulak.be - http://puc.kuleuven-kulak.be

Praktisch

Data en plaats 

Donderdag 6, 13, 20, 27 november en
4 december 2014
Telkens van 18 tot 21.30 uur 

Pauze met drank en broodjes

KU Leuven Kulak, E. Sabbelaan 53 in Kortrijk

Inschrijven

Schrijf in vóór 31 oktober 2014
via http://puc.kuleuven-kulak.be

De deelnameprijs is:
- 675 euro voor de volledige reeks
- 435 euro indien u enkel deel I  
 “Basisbegrippen” volgt
- 160 euro per sessie voor de sessies uit deel II 
  “Juridische Toepassingen”

Als u inschrijft voor minimum 3 sessies, is het 
boek “Balanslezen voor niet-ingewijden 2011” van 
Isabelle Buyse en Mario Dekeyser, inbegrepen als 
documentatiemateriaal in de deelnameprijs. 

Bespaar tot 50 % op uw deelnameprijs via uw 
KMO-portefeuille.  Meer informatie op
http://www.kmo-portefeuille.be.
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INSCHRIJVEN vóór31 OKTOBEr 2014



Programma
DEEL I - BasIsBEgrIPPEn

06/11: Balansanalyse

•	 De	context	van	financiële	informatie
•	 De	componenten	van	de	balans	(vaste	en	vlottende	

activa,	eigen	en	vreemd	vermogen)	
•	 Aandachtspunten	bij	de	analyse	van	een	balans
•	 De	geconsolideerde	jaarrekening	(begrip,	verschil	

met	enkelvoudige	jaarrekening	en	het	nut)	

13/11: analyse van de resultatenrekening 

•	 De	opbouw	van	de	resultatenrekening	
(bedrijfsresultaat,	financieel	en	uitzonderlijk	
resultaat)

•	 De	concepten	cash	flow,	brutomarge,	toegevoegde	
waarde

•	 De	resultaatverwerking	
•	 Aandachtspunten	bij	de	analyse	van	een	

resultatenrekening

Toelichting	via	twee	case	studies:	een	onderneming	in	
moeilijkheden	en	het	overlaten	van	een	onderneming.

20/11: ratioanalyse

Welke	zijn	de	ratio’s	en	wat	is	voor	wie	belangrijk?
•	 Liquiditeitsratio’s	(current	ratio,	acid	ratio,	

klantenkrediet,	leverancierskrediet,	voorraadrotatie,	
en	(behoefte	aan)	bedrijfskapitaal	

•	 Solvabiliteitsratio’s
•	 Rentabiliteitsratio’s	(return	on	equity,	

verkoopsmarge,	return	on	assets)
•	 De	toegevoegde	waarde
•	 Cash	flow	berekening	en	het	kasstroommodel

Toelichting	a.d.h.v.	een	5-tal	type-ondernemingen	
worden	de	ratio’s	toegelicht	in	de	praktijk.	

DEEL II - JUrIDIsChE toEPassIngEn 

27/11: ondernemingen in moeilijkheden 

•	 Definitie	van	onderneming	in	moeilijkheden
•	 Knipperlichten	en	waarschuwingen	
•	 Alarmbelprocedure
•	 Rol	van	de	kamers	voor	handelsonderzoek
•	 Rol	van	de	cijferspecialisten
•	 (Deficitaire)	vereffening
•	 Gerechtelijke	reorganisatie
•	 Oprichters-	en	bestuursaansprakelijkheid	bij	

ondernemingen	in	moeilijkheden

04/12 - Waardering van ondernemingen 

•	 Basisaspecten	en	-begrippen	van	waardering
•	 Waardering	op	basis	van	substantiële	waarde
•	 Waardering	op	basis	van	rendementswaarde
•	 Aandachtspunten	bij	waardering

Toelichting	via	case	studies:	aan	de	hand	van	een	5-tal	
type-ondernemingen	wordt	waardering	toegelicht	
in	de	praktijk.	In	een	slotcase	wordt	waardering	
toegelicht	in	het	kader	van	een	overname.	

Financiële analyse voor juristen 

Basiskennis financiële analyse

Bij overnames, waarderingen, ondernemingen in 
moeilijkheden, contracten, adviesverlening aan 
vennootschappen en aandeelhouders moet u, als 
jurist geregeld een jaarrekening lezen, begrijpen en 
interpreteren. 

Om uw cliënten op een onderbouwde manier te 
adviseren, bij te staan en te verdedigen hebt u een 
basiskennis van financiële analyse nodig. 

In deze lessenreeks wisselen theorie en praktijk zich af 
vanuit concrete probleemstellingen. Deze informatie 
kan u nadien onmiddellijk in de praktijk toepassen.

Voor juristen 

Deze opleiding richt zich tot advocaten, bedrijfsjuristen,
magistraten, notarissen, ambtenaren en curatoren.

Docenten

• Mario Dekeyser, partner Deloitte Bedrijfsrevisoren
• Filip Mees, vennoot Barroo Mees Vankemmel bvba
• nicolas Vandelanotte, vennoot Vandelanotte
• hilde Bossier, senior manager Tax & Legal Services 

Deloitte 
• Wim rutsaert, partner Moore Stephens Verschelden

organisatie

Werkgroep Financiële analyse voor juristen:
Frank Bouckaert, Mario Dekeyser, Eric Dursin, Ann 
Gaeremynck, Filip Mees, Bertin Pouseele en Wim 
Rutsaert

Deelnemer aan het woord

“	Om succesvol te kunnen ondernemen is het een 
absolute voorwaarde dat u kan handelen met 
gezonde partners. Deze opleiding stelt mij in staat 
om de financiële gezondheid van een onderneming 
te toetsen.”

Benoit Devos, Grondenmakelaar (deelnemer 2013) 


