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Financiële analyse voor juristen
Basiscursus balanslezen en
financiële analyse     
Kortrijk, november – december 2015
Ook te volgen via livestream 

Praktisch

Data en plaats
Donderdag 19, 26 november en 3, 10 december 2015
Telkens van 18 tot 21.30 uur 
Pauze met drank en broodjes
KU Leuven Campus Kulak Kortrijk, E. Sabbelaan 53

Livestream 
U kan deze opleiding volgen via livestream waarbij u 
vragen kan stellen via chat. U heeft hiervoor enkel een 
computer met internet nodig. 

Inschrijven 
Schrijf in vóór 12 november 2015
via http://puc.kuleuven-kulak.be. 

De deelnameprijs is 540 euro. Als één deelnemer 
inschrijft, dan krijgen alle bijkomende inschrijvingen uit 
hetzelfde bedrijf of organisatie 20 % korting. 

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

Erkenning 
• 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.
• Attest van deelname in het kader van permanente 

vorming wordt uitgereikt voor:
- IAB Instituut van de Accountants en de 

Belastingsconsulenten
- BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en 

Fiscalisten
- IBR Instituut van de Bedrijfsrevisoren 
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Programma

19 november: 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)	

Docent:	Mario	Dekeyser

26 november: 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

Docenten:	Mario	Dekeyser	en	Filip	Mees

3 december: Ratioanalyse

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

leverancierskrediet,	voorraadrotatie	en	behoefte	aan	
bedrijfskapitaal)	

•	 Solvabiliteit
•	 Rentabiliteit	(return	on	equity,	verkoopsmarge,	return	on	

assets)
•	 Toegevoegde	waarde
•	 Cash	flow	berekening	en	het	kasstroommodel

Docent:	Nikolas	Vandelanotte

10 december: Waardering van ondernemingen 

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

Docenten:	Wim	Rutsaert	en	Filip	Mees	

Financiële analyse voor juristen
Basiscursus balanslezen en financiële analyse 

Een goed inzicht in financiële informatie … 

Het kritisch en analytisch leren lezen en begrijpen van 
een jaarrekening is onmisbaar voor een jurist. Om uw 
cliënten op een onderbouwde manier te adviseren, bij 
te staan en te verdedigen hebt u een basiskennis van 
financiële analyse nodig. 

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

… onmiddellijk in de praktijk toepasbaar!

Doorheen de opleiding leert u financiële knipperlichten 
te herkennen, krijgt u financiële analysetechnieken in 
de vingers en leert u als adviseur optreden. 

In de verschillende sessies wisselen theorie en 
praktijk zich af vanuit concrete probleemstellingen 
en casestudies, zodat u de theorie onmiddellijk in de 
praktijk kan toepassen

Voor juristen en andere geïnteresseerden

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

Docenten

• Mario Dekeyser, partner Deloitte Bedrijfsrevisoren en 
gastdocent KU Leuven 

• Filip Mees, FMC / TeamAccount en gastdocent 
vennootschapsbelasting

• Nikolas Vandelanotte, vennoot Vandelanotte 
• Wim Rutsaert, partner Moore Stephens Audit

Organisatie

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


