
OPDRACHT 1 
 

Opgave 1: 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) 

 

 

Actief Jaar T Jaar T-1

Vaste activa

Materiële vaste activa (MVA) 16.000,00 € 11.000,00 € 

Financiële vaste activa (FVA) 8.000,00 €   9.000,00 €   

Immateriële vaste activa (IVA) 2.000,00 €   3.000,00 €   

Vlottende activa

Handelsvorderingen > 1jaar 5.000,00 €   3.000,00 €   

Voorraden (grondstoffen) 1.000,00 €   7.000,00 €   

Handelsvorderingen <= 1jaar 2.500,00 €   1.500,00 €   

Diverse vorderingen 2.500,00 €   5.500,00 €   

Liquide middelen 4.500,00 €   2.000,00 €   

Totaal 41.500,00 € 42.000,00 € 

Passief Jaar T Jaar T-1

Eigen Vermogen

Kapitaal 22.000,00 € 18.000,00 € 

Uitgifte premies 3.000,00 €   5.500,00 €   

Overgedragen winst 6.000,00 €   2.500,00 €   

Voorzieningen 3.000,00 €   1.000,00 €   

Vreemd vermogen

Financiële schulden > 1j 2.000,00 €   5.000,00 €   

Financiële schulden <= 1j 1.500,00 €   2.500,00 €   

Handelsschulden (leveranciers) <= 1j 3.000,00 €   3.500,00 €   

Overlopende rekeningen 1.000,00 €   4.000,00 €   

Totaal 41.500,00 € 42.000,00 € 



 

 
Vragen: 

 

a) Bereken de kasstroom voortkomende uit het netto bedrijfskapitaal voor jaar T. 

b) Bereken de investeringskasstroom voor jaar T. 

 

 

Plaats je antwoord in tabblad KASSTROOM. 

Regels voor invullen: 

• Plaats indien nodig zelf een minteken voor de bedragen die uitgaven zijn.  

• Geef de kasstromen weer op hetzelfde detailniveau als de balans en resultatenrekening 

door de juiste rubrieken te kiezen uit de lijsten. 

• Bedragen worden ingevoerd in euro. 

• Bedragen die 0 zijn moet u niet invoeren. 

 

 

Resultatenrekening Jaar T Jaar T-1

Bedrijfsopbrengsten

Omzet(verkopen) 50.000,00 € 28.000,00 € 

Bedrijfskosten 30.000,00 €- 33.000,00 €- 

Aankopen 18.000,00 €- 16.000,00 €- 

Voorraadwijzigingen (grondstoffen) 6.000,00 €-   14.000,00 €- 

Afschrijvingen en waardevermind. MVA 6.000,00 €-   3.000,00 €-   

Bedrijfswinst 20.000,00 € 5.000,00 €-   

Fin.opbrengsten 15.000,00 € 20.000,00 € 

Fin.kosten (intresten op schulden) 9.000,00 €-   5.000,00 €-   

Uitzonderlijke opbrengsten 3.500,00 €   2.700,00 €   

Waardevermeerderingen MVA 2.000,00 €   1.500,00 €   

Andere uitz.opbrengsten 1.500,00 €   1.200,00 €   

Winst vh boekjaar voor belastingen 29.500,00 € 12.700,00 € 

Belastingen op het bruto resultaat 16.000,00 €- 6.700,00 €-   

Winst vh boekjaar na belastingen 13.500,00 € 6.000,00 €   

Resultaatsverwerking Jaar T

Te bestemmen winst vh boekjaar 13.500,00 € 

Overgedragen winst vorig boekjaar 2.500,00 €   

Te bestemmen winstsaldo 16.000,00 € 

10.000,00 €- 

Over te dragen winst boekjaar 6.000,00 €   

Uitkering dividend 



 

Opgave 2:  Volgende gegevens beschrijven de sector waarvan onderneming deel uitmaakt: 

Sectorgegevens jaar T-1   1ste Q  2de Q  3de Q 
Current ratio     1,15  1,67  5,00 
Quick ratio     0,50  0,60  1,20 
CF-liq.ratio     0,20  0,30  0,40 
AD voorraad     50  55  65 
AD klantenkrediet    30  44  58 
AD leverancierskrediet   44  50  55 
Algemene schuldgraad   0,40  0,45  0,65 
Dekking fin.kosten door netto resultaat 11,20  11,58  12,01 
Bruto verkoopmarge    0,10  0,21  0,45 
Netto verkoopmarge    0,16  0,25  0,55 
Bruto rendabiliteit activa voor bel.  0,10  0,20  0,22 
Netto rendabiliteit eigen vermogen voor bel.0,18  0,29  0,63 
Graad Operationele Hefboom  1,00  3,50  7,50 
 
Sectorgegevens jaar T   1ste Q  2de Q  3de Q 
Current ratio     1,50  1,70  4,95 
Quick ratio     1,00  1,20  1,35 
CF-liq.ratio     0,80  1,00  1,05 
AD voorraad     15  25  50 
AD klantenkrediet    20  75  85 
AD leverancierskrediet   51  56  66 
Algemene schuldgraad   0,55  0,58  0,60 
Dekking fin.kosten door netto resultaat 2,10  4,00  10,50 
Bruto verkoopmarge    0,16  0,25  0,55 
Netto verkoopmarge    0,10  0,21  0,45 
Bruto rendabiliteit activa voor bel.  0,10  0,21  0,25 
Netto rendabiliteit eigen vermogen voor bel.0,22  0,35  0,48 
Graad Operationele Hefboom  1,00  4,00  7,80 

 
  



Vragen: 

 
Los volgende vragen op met behulp van de gegevens van onderneming (balans en 

resultatenrekening: zie opgave Kasstromen) en de sectorgegevens.  

De btw bedraagt 0 % (en mag dus buiten beschouwing gelaten worden). 

a) Bereken het aantal dagen klantenkrediet voor jaar T. 

b) Bereken de dekking financiële kosten door netto resultaat voor jaar T. 

c) Bereken de graad operationele hefboom voor jaar T. 

d) Evalueer financiële positie en performantie 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 

e) De bedrijfsleider van het bedrijf heeft een inschatting gemaakt van de winst vóór 

belastingen en financiële kosten voor het volgende boekjaar (T+1). Deze bedraagt 

10%  meer t.o.v. jaar T. Hij wil de netto winststijging (dus na belastingen en financiële 

kosten) ramen door gebruikt te maken van één ratio.  

a. Welke is de meest aangewezen ratio om dit te doen? 

b. Hoe groot is dan de procentuele wijziging in de netto winst als deze ratio wordt 

toegepast? (in %, zet een minteken voor een negatieve wijziging).  

Plaats je antwoord in tabblad RATIOS. 

Regels voor invullen: 

• Plaats indien nodig zelf een minteken.  

• Kies de juiste rubrieken uit de lijsten. 

• Bedragen worden ingevoerd in euro. 

• Bedragen die 0 zijn moet u niet invoeren. 

Bereken indien nodig zelf het eindresultaat van de ratio. 


