
Financiële Rapportering & Analyse 2018 
OPDRACHT 1 -  FINANCIËLE ANALYSE 

Let op: 
strikte toepassing van de deadline voor inleveren opdracht. Zie slide werkcollege 1. 
 
Werkwijze: 
De opgaven kan u hieronder terugvinden. De oplossingen specifieert u in de 
bijgeleverde AlepQs template (zie Blackboard – BB). De ingevulde template stuurt u 
op via BB.  
 
Kasstromen:  
U kiest de nodige rubrieken uit de keuzelijsten. Deze lijsten zijn te zien in elke ‘drop-
down box’ in de invultabellen. Naast elke rubriek geeft u de kasstroom die verband 
houdt met die rubriek (geef een minteken bij negatieve kasstroom). De OCF op 
rubriekniveau wordt door de template automatisch opgeteld tot een totaal. De ICF en 
FCF moet u zelf totaliseren. Getallen die nul zijn hoeft u niet op te nemen in de 
oplossing.  
 
Punten worden toegekend bij de juiste oplossing: bepaalde kasstromen op 
rubriekniveau bij de OCF, het totaal van de ICF, bepaalde kasstromen op 
rubriekniveau en het totaal van de FCF. 
 
Ratio’s:  
hier geldt dezelfde werkwijze met betrekking tot het kiezen van rubrieken. Getallen 
die nul zijn hoeft u niet op te nemen in de oplossing. Geef getallen in met 2 
decimalen. Er wordt geëvalueerd op het eindresultaat van de ratio en de beoordeling 
t.o.v. de sector. 
 
De helft van de punten staat op de kasstromen, de andere helft op de ratio’s. 
 
 

  



Opgave 1: Kasstromen. Volgende balans en resultatenrekening op het einde van het 
boekjaar zijn gegeven. Opmerking: niet vermelde rubrieken moeten als 0 “nul” 
beschouwd worden, kosten en uitgaven zijn negatief voorgesteld (met een min-
teken). 
 

 
 

 
 

RESULTATENREKENING

Jaar T Jaar T-1

Omzet (verkopen) 80000 40000

Aankopen -30000 -16000

Voorraadwijziging (grondstoffen) -4000 -6000

Afschrijvingen en waardevermindering MVA -6000 -3000

Financiële opbrengsten 15000 20000

Financiële kosten (intresten op schulden) -15000 -5000

Belastingen op het bruto resultaat -20000 -11000

Winst van het boekjaar na belastingen 20000 19000

RESULTAATSVERWERKING

Te bestemmen winst vh boekjaar 20000

Overgedragen winst vorig boekjaar 3500

Te bestemmen winstsaldo 23500

Uitkering dividend -17500

Over te dragen winst boekjaar 6000



Vragen: 
a) Bereken de operationele kasstroom jaar T. Antwoord in KASSTROOM 1. 

b) Bereken de investeringskasstroom jaar T. Antwoord in KASSTROOM 2. 

c) Bereken de financieringskaststroom jaar T. Antwoord in KASSTROOM 3. 

 

Opgave 2: Ratio’s. Volgende gegevens beschrijven de sector waarvan onderneming 
deel uitmaakt: 
 

 
 
Vragen: 
Los volgende vragen op met behulp van de gegevens van onderneming (balans en 
resultatenrekening: zie opgave 1 - Kasstromen) en de sectorgegevens. Redeneer 
vanuit het standpunt van de onderneming. De btw bedraagt 0 % (en mag dus buiten 
beschouwing gelaten worden). 
 
a) Bereken de liquiditeit in enge zin voor jaar T. 
b) Bereken het aantal dagen betalingsuitstel voor de door het bedrijf ontvangen 
facturen voor jaar T. 
c) De bedrijfsleiding wenst de gevoeligheid van de bedrijfswinst te kennen bij 
wijziging van de verkopen voor jaar T. Bereken de meest aangewezen ratio hiervoor. 
d) Bereken de graad financiële hefboom voor jaar T. 
 
e) Evalueer a) en b) voor financiële positie en performantie en c) voor financieel 
risico door middel van de berekende ratio’s met behulp van de sectorgegevens. 
Antwoord door per ratio de meest nauwkeurige uitspraak te kiezen: 
a. 25% beste uit de sector 
b. 25% slechtste uit de sector 
c. 50% beste uit de sector, maar niet bij de 25% beste uit de sector 
d. 50% beste uit de sector 
e. 50% slechtste uit de sector, maar niet bij de 25% slechtste uit de sector 
f. 50% slechtste uit de sector 
g. 75% beste uit de sector 
h. 75% slechtste uit de sector 
 

Plaats je antwoord in RATIO’S. 

Let op: Bereken indien nodig zelf het eindresultaat van de ratio. 
Succes. 


