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Is uw project of onderneming voldoende rendabel en financierbaar?

Een investeringsbeslissing nemen, vraagt het juiste financieel inzicht. 

U krijgt de nodige berekeningstechnieken voor de beoordeling van uw investeringsproject. 
Daarnaast reiken we u de nodige tools aan om de financiële haalbaarheid van uw project te evalueren. 

Vervolgens stappen we over naar het niveau van uw bedrijf in zijn geheel. In dit luik bepalen 
we de waarde van de onderneming en bieden we tools aan om de waarde en financiering te 
optimaliseren.

In deze opleiding leert u:

• De interestkost van uw investering berekenen
• Investeringsprojecten evalueren en selecteren aan de hand van verschillende technieken
• De waarde bepalen van een investering
• De nodige financiering bepalen en plannen voor uw investering
• De impact van de financiering op belangrijke financiële parameters bepalen, zoals 

bijvoorbeeld uw cash positie
• De waarde en de financiële structuur van uw bedrijf optimaliseren

Aan de hand van cases en oefeningen worden deze topics doorheen de verschillende sessies 
verduidelijkt en praktisch toegepast. 

Doelgroep 

Bedrijfsleiders, managers, kaderleden, ingenieurs, interne accountants en investeerders die 
hun kennis wensen uit te breiden of op te frissen.

Organisatie

Stuurgroep Economie en Bedrijfswetenschappen: Frederik Baert, Gerd Bellemans, Dominiek 
Berten, Dominiek Callewier, Marie Gemma Dequae, Karel Detienne, Dominic Duthoit, prof.dr. 
Ann Gaeremynck, Gunther Kerkhof, Filip Mees, prof.dr. Nico Vandaele, Tim Vannieuwenhuyse, 
Jan Victor

Investeringsanalyse
Financiële planning

Waardering als managementtool



PROGRAMMA

SESSIE 1 - donderdag 8 juni 2017

Interest, annuïteiten en investeringsanalyse 

•	 Interest
•	 Tijdswaarde	van	het	geld
•	 Actuele	en	toekomstige	waarde
•	 Annuïteiten
•	 Netto	actuele	waarde	(NAW)
•	 Internal	rate	of	return	(IRR)
•	 Pay	back	method

SESSIE 2 - donderdag 15 juni 2017

Financiële planning, bronnen en gebruik van cash en ratio’s 

•	 Financiële	planning	via	balansprojectie
•	 Cash	generatie	en	gebruik	en	de	financiële	gezondheid	van	uw	bedrijf
•	 Wat	vertellen	ratio’s	over	de	financiële	gezondheid	van	uw	bedrijf	?

SESSIE 3 - donderdag 22 juni 2017

Bedrijfswaardering en balansoptimalisatie als managementtool  

•	 DCF-waardering	
•	 DCF-waardering	is	informatief	over	de	algemene	toestand	van	een	bedrijf
•	 Waardering	en	kapitaalstructuur
•	 Optimalisatie	van	de	financiering	
•	 Waardering	via	multiples

Docent

Prof.dr. Cynthia Van Hulle, gewoon	
hoogleraar	Faculteit	Economie	en	
Bedrijfswetenschappen	KU	Leuven,	
gastspreker	aan	de	Vlerick	Leuven	
Gent	Management	School	en	aan	
het	Interuniversitair	Centrum	van	
Belgische	Financiële	analisten



PRAKTISCH

Data en plaats

Donderdag 8, 15 en 22 juni 2017
Telkens van 16 tot 20 uur
Pauze met drank en broodjes

KU Leuven Campus Kulak Kortrijk
E. Sabbelaan 53 in Kortrijk

Inschrijven

Schrijf in vóór 1 juni 2017 via  http://puc.kuleuven-kulak.be.

De deelnameprijs is 475 euro. 

Als één deelnemer inschrijft voor de volledige opleiding, dan krijgen alle 
bijkomende inschrijvingen uit hetzelfde bedrijf of organisatie 20% korting. 

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

Erkenning

Attest van deelname in het kader van permanente vorming wordt 
uitgereikt (IAB – IBR – BIBF).
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