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Programma Finance for non Financials
• Inleiding Financieel Management, Canvas raamwerk voor analyse, de 7 

mythen van meten en strategische analyse: een bedrijfskundige benadering 
van de financiële ratio�s

• Ratio Analyse: het vanuit diverse perspectieven bepalen van de gezondheid 
van organisaties: aandeelhouderswaarde, kredietwaardigheid en 
maatschappelijk verantwoord ondernemen en het effect van 
waarderingsgrondslagen, IFRS, US-GAAP en fiscaliteit

• Creatief Boekhouden en het ontmaskeren ervan
• Cashflow Analyse: van kasstroomoverzicht tot liquiditeitsplanning
• Werkkapitaalanalyse, werkkapitaalratio�s en workingcapital scan
• Management Accounting, beyond Marap en beyond Budgetting
• Sturen op prestaties via de Balanced Scorecard
• Samenvatting en afsluiting



Vijf dimensies van Waardecreatie:

1ste dimensie: cash flow (objectief/gevolg)
2de dimensie: winst of verlies (subjectief/gevolg)
3de dimensie: waardepropositie (subjectief?oorzaak)
4de dimensie: innovatiekracht
5de dimensie: bron (why van een organisatie)
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De basis van Ratio-analyse:



Ratio-analyse, vanuit verschillende 
perspectieven:

• Aandeelhoudersperspectief: 
aandeelhouderswaarde

• Bankperspectief, de first way out en de 
second way out en overige bancaire 
aspecten

• Maatschappelijk verantwoord ondernemen



Aandeelhouderswaarde:

• EVA en MVA
• Dividendrendement
• Koerswinst
• Koers/winstverhouding
• CAPM
• Via Dupont en de Hefboomwerking 

(operationeel en financieel)





Bankperspectief:

• First Way out
• Second Way out
• Cross Selling
• Werkkapitaalmanagement en 

cashflowbevorderende producten van 
bankiers



First Way Out

• Relatie met de ondernemer
• Rendement en Risico (EBIT/TA x 100%)
• Remweg van de financiering
• Rentedekking (EBIT/Rentelast)
• Betalingscapaciteit (EBITDA/(Rentelast+Afl)
• Debt Service Ratio (Banc.Schuld/EBITDA)
• Cashflow en Liquiditeit (Vlott.Act/Vlott.Pas)



• Operationele Cashflow=
Winst 831+/+ 
Afschrijvingen 132+/+
Mutatie Voorzieningen 31+/+ (voorzieningen nemen toe)

Mutatie Werkkapitaal 
Voorraden 1.142 -/- (voorraden nemen toe, slecht voor de kassa)

Debiteuren 736 -/- (debiteuren nemen toe, slecht voor de kassa)

Crediteuren 623 +/+(crediteuren nemen toe, goed voor de kassa)

Overige Vl.Act/Pass: 2.257 -/- (ov.vl.act neemt toe, ov.vl.pass. neemt af beide 
slecht voor de kassa)

Operationele Cashflow= 2.518 -/-
• Investeringscashflow= 1.413 -/-
• Financieringscashflow 3.371-/-
Lenen en Aflossen (Langlopende Schulden) 1.703 +/+
Dividend en overige kapitaalstortingen 1.143 -/-



Versnelde CF Analyse: CAIAS
• 2017 (x 1.000 euro)

• C cash uit EBITDA -/- TAX   17.530 -/- 4.749 = 12.781

• A Asset Conversion Cycle: 
mutatie voorraad 9.037+/+
mutatie debiteuren 846 -/-
mutatie crediteuren 7.395 -/-

• I (Vervangings)Investeringen 3.000 -/- (inschatting)

• = vrije cashflow 10.577+/+
• >
• A Aandeelhouders (Dividend) 4.508-/-

• S. Schuldeisers (Rente plus Aflossingen) 1.366-/-



Second Way Out

• Kreukelzone van de financiering

• Capaciteit om klappen op te vangen

• Solvabiliteit  (EV/TV x 100%)

• Garantievermogen (EV + acht.len./TV x 100%)

• Dekkingswaarde van activa

• Garantstelling

• Borgstelling

• BSK



•Rendement: RTA=RTV= EBIT/TA x 100% 
(afhankelijk van risicoprofiel >5%>10%>15%

•Rentedekking=ICR= EBIT/Rentelast >3
•Betalingscapaciteit=DSCR=

EBITDA/(Rentelast+Aflossing)>2,5
•Leencapaciteit=DSR=Rentedragende Schulden/EBITDA <3
•Liquiditeit=Current Ratio=Vlottende Activa/KVV>1,5
•Cashflow=CAIAS=

Vrije Casflow CAI>financiële verplichting AS
•Solvabiliteit=EV/TVx100%>30%

De Normen:



Kans op default binnen 12 mnd
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Kapitaalbeslag Basel I t.o.v. 
Basel II (afhankelijk van risico)
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Cross Selling

• Risk & Insurance
• Betalingsverkeer
• Hedging
• Fiscaliteit
• Werkkapitaalbeheersing



Werkkapitaalratio�s

• Werkkapitaaldagen en liquiditeit
• Dupont en werkkapitaal
• Cashflow en werkkapitaal
• Werkkapitaal en het effect op financiële 

ratio�s



Werkkapitaal – click-issues  
• Overstand RC

• Revisie, oplopende debiteuren/voorraden/crediteuren

• Internationaliseren

• Negatieve ontwikkeling cashflow (specifiek mutatie werkkapitaal)

• Nieuwe distributiekanalen/opslag/productie-faciliteiten

• Krapte in financiële ruimte

• Druk vanuit de afnemers/leveranciers

• Vraag naar extra kredietfaciliteit wegens liquiditeitsspanning

• Kas/Bank-positie in onbalans met RC-positie (cash-management)

• Verouderde debiteuren/afboeking dubieuze debiteuren

• Snelle groeiers

• Management-wisseling, fusies en overnames



Aandachtsgebieden bij de Voorraad
Analyse

– Begrijp het productie proces
• Productie stromen, grondstoffen, 

import beperkingen, inspecties

– Voorraad waardering
• Gecategoriseerd naar product en 

kostenplaats zodat eventuele
aandachtgebieden eenvoudig te
herkennen zijn

– Werkelijke voorraad omzet versus 
de geplande

• Identificeer de oorzaken van de 
verschillen en benoem ze

– Theory of Constraints
• Beoordeel of de organisatie

optimaliseert of sub-
optimaliseert

• Bepaal het verschil tussen de 
werkelijke VD en de Value Added 
Time
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Debiteuren

– DD wordt berekend vanaf het 
moment dat de factuur wordt 
gemaakt/ verzonden en de 
debiteur is aangemaakt 

– DD zou moeten tenderen naar de 
‘natuurlijke’ termijn

– Andere elementen van de 
debiteuren cyclus die niet op de 
balans staan, maar kosten kunnen 
toevoegen aan het proces zijn:

• Condities 
• De wijze van facturering
• De efficiëntie van het order 

verwerkings proces
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Crediteuren
– Crediteuren dagen worden 

berekend vanaf het moment dat 
de factuur is ontvangen totdat de 
betaling is verzonden

– Andere elementen van de 
crediteuren cyclus die niet op de 
balans terug te vinden zijn, maar 
wel bijdragen in de kosten zijn

• Leveranciers - aantal en volume 
van de inkopen met ieder apart

• De wijze waarop betaald wordt, 
papier (kost versus float) en 
electronisch

• Efficiëntie van de interne 
verwerking versus controle

• Het moment waarop de betaling 
wordt uitgevoerd
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Slimmer door �Out of the Box-denken�
§ Debiteurenbewaking versus Automatische Incasso
§ Crediteurenadministratie en Automatische Incasso
§ Kostprijs van de administratieve handeling in de berekening meenemen
§ Time to Market en voorraadtermijn met elkaar in verband brengen
§ Benchmarking met de branche leidt tot verdieping inzicht
§ Chartale geldstromen kosten aan alle kanten extreem veel geld
§ Natuurlijke hedging is kostenbesparend en tijdsbesparend
§ Cashmanagement levert tijdsbesparing in de vestigingen op
§ Past de administratieve organisatie bij de fysieke organisatie? (controle op 

geld en goederenstroom)
§ Vaste kosten en het ontkoppelingspunt bij material management
§ Theory of constraints in het logistieke denken van de organisatie
§ Werkkapitaaldagen terugdringen leidt instantelijk tot kostenbesparing
§ Debiteurenbewaking door commercianten
§ Onderscheid tussen buy to order en buy to stock
§ Beter begrijpen van werkkapitaal levert betere tarieven en dekking op
§ Afrekencultuur levert intransparantie in organisatie op



Maatschappelijk 
Verantwoord Ondernemen



Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen



Cashflow-analyse

• Cashflow volgens de 
directe methode en 
volgens de indirecte 
methode:



De directe methode:

Ontvangsten van afnemers
-/- betalingen aan leveranciers, 

personeel, 
derden, 

rente en belastingen
= 

Operationele Cashflow
(zou positief moeten zijn)



De directe methode:

Investeringen in materiële en immateriële activa 
(negatief voor de kassa)

Investeringen in financiële activa
(ook negatief voor de kassa)

Desinvesteringen (positief voor de kassa)
=

Investerings Cashflow (meestal negatief)



De directe methode:

Lenen van nieuw geld 
(positief voor de kassa)
Aflossen van leningen 

(negatief)
Betalingen van dividend 

(negatief)
Stortingen van eigen vermogen 

(positief)
Onttrekkingen van eigen vermogen (negatief)

= 
Financieringscashflow (+ of -)



Levenscyclus ondernemer/onderneming
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De directe methode:

• Link met de levenscyclus
• Cashcows
• Stars (bleeder 1)
• Dogs (bleeder 2)
• Question marks (bleeder 3)



De indirecte methode:

Winst
+

Afschrijvingen
+

Mutatie Voorzieningen
+

Mutatie Werkkapitaal
=

Operationele Cashflow



Het ontmaskeren van creatief 
boekhouden

• Oppompen omzet
• Activeren operationele kosten
• Winst naar voren halen
• Voorzieningen
• Verwerking goodwill
• Off balance verplichtingen
• Financiële communicatie



Cashflow en liquiditeitsbegroten:



Activiteiten binnen de financiële functie:
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Geschiedenis:

• Tot aan 1494 vooral geldstromen management (het oude 
kasstelsel) Bankiers danken hun naam aan deze tijd.

• 1494 Luca Bartolomeo Pacioli (het dubbelboekhouden).
• Tijdens en na de industriële revolutie ontstaan modellen 

om rendement te verfijnen; oa Dupont charts (1914 
F.Donaldson Brown). 

• Tot de jaren 70 voornamelijk Cost Accounting
• Van Zero-based naar Activity based Costing
• Grote doorbraak: 1992 Business Balanced Scorecard
• Op weg naar Value based Management
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Dubbel boekhouden:



Van kasstelsel naar waardemanagement:

• Kasstelsel: ontvangsten en uitgaven (eerste 
dimensie van het boekhouden)

• Stelsel van baten en lasten: dubbel boekhouden, 
tweedimensionaal en daardoor veertien 
mogelijkheden!

• Fair Value (IFRS) De derde dimensie (theoretisch 
140 mogelijke boekingen) hoezo transparantie 
leidt tot vermindering creatief boekhouden? 



Dupont chart (F. Donaldson Brown)



Robert Kaplan: wat je niet meet kun je niet 
managen

• Eerst strategie,
• dan kritieke succesfactoren
• dan pas kpi�s, verdeeld over vier perspectieven
• De balanced scorecard is nooit af
• Evalueer voortdurend of de kpi�s betrouwbare indicaties zijn 

van de weg naar succes
• De CEO moet probleemeigenaar zijn
• Hoe simpeler, hoe beter de strategie-kaart



Planning & Control in de praktijk



Doelen van Planning en Control

• Intelligentiedoel
• Machtigingsdoel
• Taakstellingsdoel
• Sturingsdoel



Valkuilen

• een plan is dom of op een te hoog niveau in 
de organisatie gemaakt (begrotingsdoel)

• een plan regelt niet de AO/IC 
(machtigingsdoel) 

• een plan bevat geen output-targets 
(taakstellingdoel)

• het control-instrument werkt te traag
• het koeievlaai-model mist link met strategie



Nadelen van traditioneel budgetteringsproces:

• Tijdverslindend en kostbaar
• Frequentie van planning is te laag
• Vastgepinde doelen gebaseerd op resultaten 

uit het verleden
• Machtspolitiek, verdeel en heers
• Budgetten versterken de hiërarchie en 

werken daardoor netwerkverstorend
• Budgetten gaan vaak teveel over kosten en 

te weinig over het creëren van waarde
•



Beyond MARAP:

• Rapportage is te statisch
• Rapportage is te traag
• Rapportage is te financieel
• Rapportage is te weinig gericht op waarde
• Rapportage is te weinig communicatief
• Rapportage is te weinig vraag-gestuurd
• Rapportage is te veel eenrichtingverkeer
• Rapportage is geen informatie

•



Effectieve Planning en Control:

• Stimuleert denken vanuit waardecreatie
• Kijkt minder naar P&L en meer naar kpi�s die 

de strategie realiseren
• Maakt control mogelijk op ieder operationeel 

niveau
• Is meer geïnteresseerd in businessmodel dan 

in kalender
• Gebruikt financiële en niet-financiële kpi�s die 

voor de organisatie waarde creëren 



Afdelingsbudget:

• Vaststellen van de output
• Vertaling naar activiteiten
• Monetiseren van de uitkomsten
• Uitonderhandelen van SLA
• Afspraken maken over de facturering
• Koppeling met balanced scorecard



Kostenbeheersing via Zero-based- en Activity 
based management

:

• Vaste en variabele budgetten (tijdsdimensie)
• Directe en indirecte budgetten 

(informatiedimensie)
• Non-value-added waste (het reageren van 

organisaties op Murphy�s Law en de valkuil 
van Parkinson�s Law)

• Functionele indeling (kostenplaatsen)
• Categorische indeling (kostensoorten)
• Activity based versus zero based

management



Waardebeheersing via value based management

• Intrinsieke waarde
• Rendementswaarde
• Waarde en de EVA-methode
• Waarde en disconteren van toekomstige 

cashflows
• Financiële en niet-financiële kpi�s die voor de 

organisatie waarde creëren 



Voor de balanced scorecard:

Autorijden met als enige informatie…...

het zicht van de achteruitkijkspiegel !



De Balanced Scorecard:

Vanuit visie en strategie stel je de

optimale key performance-

indicators samen



Stap 1: visie en strategie

Stap 2: kritieke succesfactoren

Stap 3: K.P.I.�s



K.P.I.�s binnen vier perspectieven:

* financieel

* klant

* interne processen

* innovatie
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Rendement met mensen:



William Schiemann: 7 grootste mythen van 
meten:

• Meet Harde resultaten en de Zachte doelen worden 
automatisch bereikt

• Meten is voor bonen-tellers
• Meten is vooral gericht op het verleden
• Meten creëert werkelijkheid
• Meten smoort creativiteit
• Meten is anti-mens
• Hoe meer je meet hoe beter



Een voorbeeld Business-Balanced 
Scorecard:

• 1 Visie: De beste business van Nederland
• 2 Kritieke succesfactoren:

• financiële slagkracht
• klanttevredenheid
• motivatie en flexibiliteit van personeel
• creatief en innovatief in business
• gefundeerd in de regio, netwerking
• kwalitatieve uitwisseling tussen klant, leverancier, 

wetenschap, concullega, overheid, stakeholders

• 3 Vaststellen van de kpi�s



Financieel perspectief: slagkracht vertaalt
zich in: 

-flexibiliteit in de kosten/baten 
en 
-financiële ruimte in de financiering. 



Flexibiliteit in kosten/baten: hoe snel
is een personeelslid in staat om op een
verandering in de marktvraag in te 
spelen. Kpi�s zijn declarabiliteit, soort
activiteiten, verschillende klanten, dit
alles gerelateerd aan de kosten/baten



Solvabiliteit moet antwoord geven op
de vraag of er voldoende eigen vermogen
en voorzieningen in liquide vorm zijn om
klappen in de exploitatie op te vangen.
Kengetal: vrij vermogen versus totale 
kosten-niveau moet op ?% liggen. 



Capital Budgeting

• Vaststellen van de werkelijke investering
• Vaststellen van de toekomstige cashflows
• Bepalen van de resultaten in de komende jaren
• Toepassen van gevoeligheidsanalyse
• Berekening  van Most-expected-scenario
• Toepassing van het veel-ogen-principe



Belangrijkste ratio�s

• Return On Investment (gem.Ebit/gem.Inv.x100%)

• Netto Contante Waarde (1/(1+i)n ) x CFn

• Interne Rentevoet
• Terugverdientijd (Cash outflow/Cash inflow)



Normen:

• Return On Investment (boven de 25%)
• Netto Contante Waarde (positief bij 

toepassing Wacc)
• Interne Rentevoet (minimaal Wacc)
• Terugverdientijd (1/3 economische 

levensduur)





Liever in-efficiënt effectief…….

….dan efficiënt in-effectief !



Bedankt voor uw aandacht!


