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MANAGEMENT SUMMARY 
 

Budgetteren, dat is zichzelf zien als Ondernemer, de correcte vragen stellen et de operationele oplossingen 

vertalen in financiële termen. Budgetteren geeft ook de mogelijkheid om op een professionele wijze te 

communiceren met financiële partners en er supporters van te maken. Ten slotte, is budgetteren een eerste 

fase vóór het waarderen van het bedrijf en dit niet op basis van realisaties uit het verleden maar op basis van 

alle bewegingen die intern toegevoegde waarde opleveren of toegevoegde waarde geleverd door de koper. 

Dit zijn de doeleinden van Business Valuator, een praktische tool, ontworpen door ondernemers voor 

ondernemers. Het is een perfect instrument voor  

 

 

 

 Leidinggevenden van KMO’s voor het vertalen van hun businessplan en hun financieel budget, voor 

hun eigen overtuiging of die van hun financiële verschaffers; 
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 Kandidaat-kopers of -verkopers van een KMO die een neutrale en gemotiveerde waardering van het 

bedrijf wensen te verkrijgen.  

 Consultants en boekhouders die een praktische ondersteuning wensen te bezorgen aan hun klanten. 

WAAROM BUDGETTEREN? 

1. Budgetteren zoals een ondernemer 
Het zijn de emoties die de Ondernemer leiden… of misleiden indien hij hierdoor de harde economische realiteit 

vergeet. Voorspellingen worden gemaakt door zich correcte strategische vragen te stellen waarna de operationele 

oplossingen worden vertaald in financiële termen. Het doel is verschillende scenario’s te overwegen, u dwingen tot 

het maken van tijdige strategische keuzes, en u de gevolgen te tonen in een bondig en opmerkelijk overzicht in termen 

van haalbaarheid, winst en cash flow van een project. 

 

2. Budgetteren voor zijn financiële partners 
De crisis heeft de eisen van de aandeelhouders, de banken, de schuldeisers verstrengd. Een uitvoerbaar project 

hebben, is niet meer voldoende, het actief communiceren naar de financiële partner toe wordt essentieel. Zijn 

overtuiging zal van hem een supporter of een tegenstander maken. Uw communicatie zal professioneel zijn, zonder 

het standpunt van de financiële partner uit het oog te verliezen en zal twee basisvragen beantwoorden: zal het bedrijf 

zijn betalingstermijnen respecteren et bedraagt de opgevraagde financiering een redelijk risiconiveau? Bovendien is 

het doel niet om het even welke financiering verkrijgen, maar de financiering die nodig is. De inhoud zal afhangen 

van uw budget, wacht niet passief af tot de geldschieter voor, of zelfs tegen, u beslist.  

UNIQUE SELLING PROPOSITION VAN HET PROGRAMMA 
 

De doelstelling van Business Valuator is 

 Op basis van actuele realisaties van de 2 laatste afgesloten jaren en; 

 Budgettaire hypothesen waarvan de coherentie kan gevalideerd worden door het programma 

Het verkrijgen van 

 Budgetten voor de 8 komende jaren (balans, resultatenrekening, kasstroomoverzicht); 

 Grafieken die de trends gedurende de periode illustreren en; 

 Waarderingen van het bedrijf aan het einde van elk jaar van de gebudgetteerde periode. 

 

Bovenop een betaalbare prijs, zijn de belangrijkste competitieve voordelen 

 Zijn brede gamma aan functionaliteiten: budgettering, controle van de coherentie van de budgettaire 

hypothesen, manageriaal overzicht van de financiële trends, waardering van het bedrijf; 

 Zijn toegankelijkheid: de gebruiker heeft geen grondige boekhoudkundige kennis nodig; 

 Zijn flexibiliteit: de tool past zich aan om relevant te zijn aan uw unieke situatie. Parameters zoals  

BTW-percentages -en systemen, belastingpercentages, gemiddelde afschrijving -en 

terugbetalingstermijnen… kunnen naar wens aangepast worden. 

 Zijn doeltreffendheid: de ervaring toont aan dat een half uur voldoende is om de basisgegevens in te 

voeren (exclusief de controle van de coherentie van de budgettaire hypothesen) en om onmiddellijk 

resultaten te verkrijgen. Bovendien verlost de software u van taken zonder toegevoegde waarde waardoor u zich 

meer op de business aspecten kunt concentreren. De verwerking van afschrijvingen, financiële kosten en producten, 

overdrachten van fiscale verliezen… worden geautomatiseerd. 
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GEDETAILLEERDE BESCHRIJVING VAN DE TABBLADEN 
 

Op elk blad staat  

 Links op het blad de illustratie met commentaar; 

 Rechts een korte beschrijving van het doel, de vereiste tijd voor de gebruiker om het te voltooien en 

handige tips om toe te passen. 

 

De toolbox die rechts van boven op het scherm verschijnt, laat u toe de werktaal te kiezen (Engels, Frans, 

Nederlands of Roemeens). Een andere taal is mogelijk op aanvraag, extra ontwikkelingen zullen hiervoor 

nodig zijn.  

 

De afkorting NVT betekent ‘niet van toepassing’. 

1. Startpagina 

 

 
 

 

 

 

Doelstelling:  

 Identificatie van het project 

 Afprinten van de tabbladen en export 

(Word, Excel, pdf).  

Vereiste tijd voor de gebruiker? Maximum 2 

minuten 

Tips:  
 Indien u de budgetteringsoefening start kort 

na de laatste jaarlijkse afsluiting, gebruik de optie 

“het laatste referentiejaar is afgesloten”. Indien 

het financiële jaar lopende is, gebruik dan de optie 

“het laatste referentiejaar is lopende” om recente 

informatie als actuele gegevens te definiëren. 

 Het startjaar is het eerste gebudgetteerde 

jaar. 

 U kunt een bestaand bestand "X" te 

gebruiken als je wilt om de budgettaire hypothesen 

te wijzigen. Klik op "Copy" en een "Nieuwe X" 

bestand. Hernoem het dan door te klikken op 

"Edit". Ten slotte, verwijdert u het bestand 

"Nieuwe X" nutteloos 
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2. Actuele data van de laatste twee jaar – Benoeming van de specifieke 
resultatenrekeningen 

 

 
 

3. Actuele data van de laatste twee jaar – Resultatenrekening 

 

 
 

 

Doelstelling: Te budgetteren 

 1 tot 5 producten/gamma’s kiezen voor de 

omzet en de brutomarge, en  

 twee diensten en diverse goederen kiezen die 

u specifiek wenst 

Vereiste tijd voor de gebruiker? Maximum 1 

minuut 

Tips: 

 Gebruik een gamma dat overeenkomstig is 

met een familie producten waarvan de evolutie van 

de omzet en het brutomarge gelijkaardig zijn aan de 

gebudgetteerde periode. Geef voorrang aan de 

diensten en diverse goederen die de grootste 

financiële impact hebben. 

Doelstelling: de actuele realisaties van de 

resultatenrekening van de laatste twee afgesloten 

jaren ingeven.  

Vereiste tijd voor de gebruiker? Maximum 5 

minuten 

Tips:  
 Afwijkingen tussen het boekhoudkundige 

resultaat en het economische resultaat kunnen 

bestaan door fiscale of politieke redenen. Enkel het 

economische resultaat moet in overweging gebracht 

worden. Indien dit niet gebeurt, heeft de waardering 

van het bedrijf geen betekenis. Een bijkomend blad 

« BizVal voorbereidende berekeningen » met tablad 

« omzetten naar de economische resultaten » wordt 

u aangeboden om een brug te slagen, deze is, 

wegens vertrouwelijkheidsredenen, extern aan de 

software. Hier wordt zowel de aard als het bedrag 

van de aanpassingen opgelijst. Deze lijst weergeeft 

automatisch de bedragen dat als input worden 

gebruikt in BIZVAL. 
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4. Actuele data van de laatste twee jaar – Balans 

 

5. Budgettaire hypothesen – Resultatenrekening 

 

 

 

 

 

 

 

Doelstelling: de actuele realisaties van de balans van 

de laatste twee afgesloten jaren ingeven. Het 

verschil tussen boekhoudkundig en economisch 

resultaat werd in de reserves aangepast om het 

evenwicht van de balans te behouden. 

Vereiste tijd voor de gebruiker? Maximum 5 

minuten 

Tips:  
 Nakijken of de cellen “Ter controle” op 0 

staan; anders is de balans in onevenwicht. 

Doelstelling: op basis van de actuele realisaties van 

de laatste twee afgesloten jaren (linkerkant van de 

pagina), vul de budgettaire hypothesen in voor de 

periode uitgedrukt als bedrag, als % of als evolutie 

% ten opzichte van het vorige jaar. 

Vereiste tijd voor de gebruiker?Maximum 10 

minuten 

Tips:  
 Voor de budgetten, vereist Business Valuator 

een referentie van het gerealiseerde. Indien het om een 

startend bedrijf gaat en deze referentie onbestaand is, 

gebruik dan voor het tweede jaar artificiële cijfers, met 

100 als totale omzet, en sterke evolutiepercentages van 

de gebudgetteerde omzet volgens uw businessplan. 

 Indien u de validatietabbladen van de 

budgettaire hypothesen heeft ingevuld, zullen de 

conclusies zich op deze pagina bevinden. Denk verder 

na in geval van discrepanties. 
 Om de budgeten te verkijgen, moet u de 

evoluatie van de post brutomarge ingeven. Dit is de 

verhouding van de kosten op de omzet uitgedrukt in 

een percentage. Indien de schatting moeilijk is kunt u 

de automatische berekingen terugvinden in het tabblad 

« BizVal voorbereidende berekeningen ». Hierin is een 

gedetailleerde uiteenzetting terug te vinden van de 

berekeningen nadat u de evaluatie van de omzet van de 

gebudgetteerde periode hebt ingegeven. Rapporteer de 

conclusies van het tabblad in deze pagina van 

BIZVAL. 
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6. Budgettaire hypothesen – Balans, operationele cyclus 

 

 

7. Budgettaire hypothesen – Balans, specifieke kosten en opbrengsten op 
minder dan één jaar 

 

 

Doelstelling: Op basis van de actuele realisaties van 

het laatste afgesloten jaar (linkerkant van de pagina), 

vul de budgettaire hypothesen in betreffende de 

betalingstermijn van de klanten, de betalingstermijn 

opgelegd door de leveranciers, de doorlooptijd van de 

voorraden en de seizoensgebondenheid van de omzet. 

Vereiste tijd voor de gebruiker? 1 minuut 

Tips:  
 Indien de hypothesen optimistischer zijn dan 

de realisaties, ga dan na of het op basis is van een 

serieus actieplan. 

Doelstelling: De linkerkant neemt actuele realisatie 

op van het laatste afgesloten jaar. Standaard worden 

deze gegevens heropgenomen op de rechterzijde, 

behalve indien u andere vermeld. 

Vereiste tijd voor de gebruiker? Geen, indien u de 

standaardwaarden behoudt, anders 2 minuten 

Tips:  
 Indien uw hypothesen vaag zijn en u tijd 

wenst te winnen, behoud dan de standaardwaarden. 
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8. Budgettaire hypothesen – Vaste activa 

 

 

 

 

9. Budgettaire hypothesen – financiële schulden op meer dan één jaar 

 

 

Doelstelling: het oplijsten van de significante 

investeringen en desinvesteringen van vaste activa 

gedurende de budgetteringsperiode. Vermeld 

eveneens de gemiddelde afschrijvingsperiode van de 

immateriële vaste activa.  

Vereiste tijd voor de gebruiker?2 minuten 

Tips:  
 Begin bij de gebudgetteerde activiteit en laat 

geen enkele investering weg die hiervoor nodig is. 

 In geval van desinvestering, vul dan de netto 

boekhoudkundige waarde in als een negatieve 

waarde. 

 Om de budgetten te verkrijgen, moet u 

aangeven wat de gemiddelde afschrijvingsduur is 

van de vaste activa. Als deze schatting moeilijk te 

maken is dan kunt u in het blad « BizVal 

voorbereidende berekeningen », tabblad« 

gemiddelde afschrijvingsduur» de automatische 

berekeningen terugvinden die gedetailleerd 

uiteengezet zijn. Rapporteer de conclusies van het 

tabblad in deze pagina van BIZVAL 

Doelstelling: het oplijsten van de informatie 

betreffende 

- de aflossing van leningen bestaande bij het begin 

van de budgetteringsperiode (negatieve bedragen), 

en 

- de leningen die de investeringen, aangegaan tijdens 

de budgetteringsperiode, zullen financieren, evenals 

hun gemiddelde aflossingsperiode 

Vereiste tijd voor de gebruiker? 2 minuten 

Tips:  
 Het is mogelijk dit tabblad in te vullen in een 

later stadium, volgens de geldmiddelen 

aangeduid in het kasstroomoverzicht. 

 Niet verlaten 0 in de cel "gemiddelde 

aflossings periode in jaren”, zou de 

berekening van de financiële lasten in 

rezultatenrekening worden geblokkeerd. 
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10. Validatie van de budgettaire hypothesen 

 

 

11. Validatie van de budgettaire hypothesen – management fees als 
voorbeeld 

 

 

Doelstelling: één van de functionaliteiten van 

Business Valuator is het valideren van de coherentie 

van de budgettaire hypothesen voor de componenten 

van de resultatenrekening. Dit tabblad geeft de 

behandelde onderwerpen weer.  

Vereiste tijd voor de gebruiker? NVT 

Tips:  
 Vul de vragenlijsten in ten minste voor de 

significante componenten. De resultaten worden 

automatisch opgenomen in het tabblad “Budgettaire 

hypothesen – resultatenrekening” 

Doelstelling: Voor elk van de gestelde vragen, duid 

-2 (zeer ongunstig hypothese voor de 

budgetteringsperiode) tot +2 (zeer gunstige 

hypothese voor de budgetteringsperiode). De lijn 

‘gemiddeld punt’ zal een synthese geven voor elke 

beschouwde periode. Rekening houdend met de 

meest recente actuele realisatie, in herinnering 

gebracht bovenaan de pagina, bent u nu in de 

mogelijkheid redelijke waarden in te geven in de lijn 

‘Besluit’. 

Vereiste tijd voor de gebruiker? Afhankelijk van 

hoe grondig uw begrip is van de activiteit van uw 

onderneming tijdens de budgetteringsperiode. 

Tips:  
 Bespreek dit met andere betrokkenen in 

plaats van de oefening alleen te verwezenlijken. 
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12. Budgettaire output – Resultatenrekening 

 

 

13. Budgettaire output - balans 

 

 

Doelstelling: De resultatenrekening weergeven voor 

de 8 jaren van de budgetteringsperiode 

Vereiste tijd voor de gebruiker? NVT 

Tips:  
 De coherentie van de output valideren 

volgens de informatie verkregen in het tabblad 

‘afwijking ten opzichte van vorig jaar, % vergeleken 

met de omzet’. Indien de trends niet 

overeenstemmen met uw business overtuigingen, 

moet u uw budgettaire hypothesen herzien. 

Doelstelling: De balans weergeven van de 8 jaren 

van de budgetteringsperiode.  

Vereiste tijd voor de gebruiker? NVT 

Tips:  
 Indien de controlelijn onderaan de pagina 

niet 0 weergeeft, zijn de activa en de passiva van de 

balans niet gelijk. Dit is een fout waarvan u de 

oorzaak moet onderzoeken. 
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14. Budgettaire output – kasstroomoverzicht 

 

 

15. Balans analytische benadering 

 

 

Doelstelling: Legt uit hoe de cash is geëvolueerd 

tussen de componenten van de balans op minder dan 

één jaar (behoefte aan werkkapitaal) en de 

componenten van de balans op meer dan één jaar 

termijn (werkkapitaal).  

Vereiste tijd voor de gebruiker? NVT 

Tips:  
 Deze benadering wordt regelmatig gebruikt 

door banken en andere financiële partners. Door hen 

deze informatie te verschaffen, zal u hun taal 

spreken. 

Doelstelling: Het kasstroomoverzicht weergeven 

van de 8 jaren van de budgetteringsperiode. U kunt 

dit aanpassen door informatie in te geven over de 

kapitaal- en reservestromen, bewegingen van 

leningen, schulden in rekening-courant, dividenden.  

Vereiste tijd voor de gebruiker? 10 minuten 

Tips:  
 De lijn bovenaan de pagina duidt de 

beschikbare geldmiddelen aan volgens de meest 

recente budgettaire hypothesen. Pas dit aan door 

gebruik te maken van de witte cellen zolang u niet 

tevreden bent met de bedragen aangegeven in deze 

lijn.  
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16. Budgettaire bijlagen 

 

 

17. Waarderingshypothesen 

 

 

Doelstelling: Het gaat om details van berekeningen 

van de budgettaire output, indien u wenst te verstaan 

hoe deze zijn uitgewerkt. De behandelde thema’s 

zijn Vaste activa/Afschrijvingen, Financieel 

resultaat, waardering van de Voorraden, 

Handelsvorderingen, Handelsschulden, stand van de 

BTW bij afsluiting 

Vereiste tijd? voor de gebruiker NVT 

Tips:  

 NVT 

Doelstelling: Bovenop de budgettaire informatie zal 

de waardering afhangen van elementen zoals de 

relevante referentieperiode, de niet-gerealiseerde 

opbrengsten en verliezen, de kapitalisatiegraad. Het 

tabblad dient om deze informatie op te nemen. 

Vereiste tijd voor de gebruiker? 5 minuten 

Tips:  

 Er zijn twee hoofdelementen bij het 

waarderen van het bedrijf: de economische 

performantie en de risicograad. Denk na over 

de feiten, vergeet de emoties bij het invullen 

van dit risicoblad. 

 Het huidige rendement op staatsobligaties 

abnormaal laag is (<1%). We raden het 

gebruik van een minimum van 3% tot deze 

tijdelijke inconsistentie vernietigen 
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18. Basiscijfers gebruikt voor de waardering - herinnering 

 

 

19. Waardering van het bedrijf – overzicht van de manageriale resultaten 

 

 

Doelstelling: Dit tabblad vat de financiële 

informatie samen, gebruikt bij de waardering van het 

bedrijf.  

Vereiste tijd voor de gebruiker? NVT 

Tips:  

 NVT 

Doelstelling: De IASC erkent meer dan 90 

waarderingsmethoden. Wij hebben er onder de 

meest gebruikte 8 geselecteerd, die ons toelaten een 

redelijk onderhandelingsbereik te hebben. Na 

uitsluiting van de hoogste en laagste extremen, geeft 

het gemiddelde van de overige 6 een basis van 

discussie. De lijn onderaan het blad telt deze 

waardering op met de geaccumuleerde dividenden 

gestort tijdens de budgettaire periode en geeft de 

beste timing voor de overdracht.  

Vereiste tijd voor de gebruiker? NVT 

Tips:  
 Het waarderen is een kunst, geen 

wetenschap. Lees aandachtig de bijlage Waardering 

om de conclusies van dit blad correct te 

interpreteren en verwijder de methoden die u niet 

pertinent acht. 
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20. Grafieken 

 

 

Doelstelling: Spreken beelden u meer aan dan 

cijfers? Dit tabblad geeft u sleutelinformatie over de 

evolutie van de resultatenrekening (omzet, 

brutomarge, EBITDA, nettoresultaat), van de 

kasstroom (werkkapitaal, behoefte aan werkkapitaal, 

geldmiddelen) en de balans (eigen vermogen, 

financiële schulden, vaste activa, geldmiddelen)  

Vereiste tijd voor de gebruiker? NVT 

Tips:  

 NVT 
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BIJLAGE : WEES KRITISCH BIJ HET WAARDEREN VAN UW 
BEDRIJF 
 

De waarderingsmethoden houden weinig rekening met de hechting van de verkoper aan zijn bedrijf door het 

feit dat hij er veel moeite aan heeft besteed, en de macht en het sociale statuut die het bedrijf hem toekent. 

Het gaat om signalen die de intelligente koper zal kunnen opmerken et integreren in zijn prijsvoorstel, maar 

die aansporen tot bescheidenheid omtrent het belang van de waardering in het vastleggen van de 

uiteindelijke prijs. 

 

De waardering van het bedrijf is een kunst, geen wetenschap. De moeilijkheid zit niet in het toepassen maar 

in de keuze van de methode relevant voor het bedrijf en de vooruitgang in zijn levenscyclus. Verschillende 

methoden toepassen aan eenzelfde doel kan soms naar zeer verschillende uitkomsten leiden. Dit betekent 

niet dat één van de methoden fout is, dit betekent enkel dat men zeer kritisch moet zijn bij de keuze van de 

relevante methode.  

 

Zeer simpele waarderingen van handelszaken zijn gebaseerd op barema’s van sectorale coëfficiënten 

toegepast op de omzet. Ze zijn niet aangepast aan complexe bedrijven en wij verkiezen daarom actuariële 

methoden. De logica is dat de waarde van een bedrijf afhangt van de opbrengsten die zullen worden 

gegenereerd gedurende een redelijke toekomstige tijdspanne, rekening houdend met het inherente risico van 

het bedrijf. De actualisering van de toekomstige waarde van de bedragen naar een huidige waarde 

verminderd de waardering des te meer als de risicograad eigen aan de sector hoog is. Dit wordt verantwoord 

door het feit dat de investeerder onzekerheid vreest en dat deze angst groeit naarmate de tijd vordert. 

 

Van de 90 methoden erkend door de International Accounting Standards Committee, hebben wij er onder de 

meest gebruikte 8 geselecteerd. Deze laten ons toe een redelijk onderhandelingsbereik te hebben. Na 

uitsluiting van de hoogste en laagste extremen, geeft het gemiddelde van de overige 6 een basis van 

discussie. De lijn onderaan het blad ‘Waardering – Outputoverzicht’ telt deze waardering op met de 

geaccumuleerde dividenden gestort tijdens de budgettaire periode en geeft een indicatie voor de beste 

timing voor de overdracht. 

 

Onderstaande tabel helpt u een kritische geest te ontwikkelen ten opzichte van deze methoden, en degenen 

die niet pertinent zijn te verwerpen. De volgende afkortingen worden gebruikt 

 

TH :    Ter herinnering 

GEV :   Gecorrigeerd eigen vermogen 

VHO : Waarde van de activa en passiva die niet bijdragen tot het operationele resultaat van 

het bedrijf 

EBITDA:   Brutowinst vóór aftrek van intrest, belastingen en afschrijvingen 

TNR:    Terugkerende nettoresultaat 

VKS :   Vrije kasstromen 

IRG :   Inherente risicograad van het bedrijf 

OLO :   Rendementsgraad van staatsobligaties 

 
Ra

ng 

Benaming Modaliteiten Voordeel Nadeel Use case 

T

H 

Patrimoniale 

waardering 

GEV Gebaseerd op het 

waarneembare 

Houdt geen reke_ ning 

met toekomstige 

resultaten 

Psychologisch 

minimum voor de 

verkoper 
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Ra

ng 

Benaming Modaliteiten Voordeel Nadeel Use case 

1 Klassieke 

methode 1 

GEV plus 6,0 keer de 

TNR 

Compromis tussen 

het waarneembare en 

gebudgetteerde 

resultaten 

Eenvoud 

Houdt geen rekening 

met de IRG 

Stabiliteit van de 

prestaties van de 

onderneming 

2 Klassieke 

methode 2 

GEV plus 2 keer de 

EBITDA 

Compromis tussen 

het waarneembare en 

gebudgetteerde 

resultaten 

Eenvoud 

Negeert de impact 

van de financierings-

structuur. Negeert de 

impact van de IRG 

Toekomstige stabiliteit 

van de prestaties van de 

onderneming 

3 GEV plus 

kapitalisatie 

van de TNR 

GEV plus TNR/IRG Compromis tussen 

het waarneembare en 

toekomstige 

resultaten 

Eenvoud 

Zeer grote 

gevoeligheid van de 

IRG 

Toekomstige stabiliteit 

van de prestaties van de 

onderneming 

4 VHO plus 

kapitalisatie 

van de TNR 

VHO plus TNR/IRG Compromis tussen 

het waarneembare en 

gebudgetteerde 

resultaten 

Eenvoud 

Negeert de GEV 

Zeer grote 

gevoeligheid van de 

IRG 

Zwakke GEV en 

significante 

ongebruikte activa. 

Toekomstige stabiliteit 

van de prestaties van de 

onderneming 

5 Verkorte 

goodwill-

rente 

GEV plus (TNR-

(GEV * OLO)) op 5 

jaar  

Compromis 

tussen het 

waarneembare et 

het 

overrendement 

van de 

onderneming 

t.o.v. een 

belegging 

zonder risico 

Het onzekere karakter 

van de resultaten op 5 

jaar. 

Complexiteit 

 

Budgetten steunend op 

grondige argumentatie 

6 Kapitalisatie 

van de 

geactualiseer

de cash flows 

1 

GEV geactualiseerd 

volgens de IRG plus 

kapitalisatie van de 

VKS volgens de IRG 

plus cash min 

financiële schulden 

Compromis tussen 

het waarneembare en 

gebudgetteerde 

resultaten 

Relatieve eenvoud 

Zeer grote 

gevoeligheid van de 

IRG 

Prestaties in cash 

doorslaggevend 

7 Kapitalisatie 

van de 

geactualiseer

de cash flows 

2 

GEV geactualiseerd 

volgens de IRG plus 

VKS van de 

expliciete periode (5 

jaar) plus VKS van 

de volgende periode 

plus cash min 

financiële schulden 

Doorslaggevend-heid 

van de toekomst t.o.v. 

het heden 

Het onzekere karakter 

van de toekomstige 

resultaten. 

Grote complexiteit 

Standaard methode bij 

gebrek aan een meer 

aangepaste methode.  

Prestaties in cash 

doorslaggevend. 

Budgetten steunend op 

grondige argumentatie. 

8 Kapitalisatie 

van de 

geactualiseer

de cash flows 

3 

VHO geactualiseerd 

volgens de IRG plus 

kapitalisatie van VKS 

volgens de IRG plus 

cash min fin schulden 

Doorslaggevend-heid 

van de toekomst t.o.v. 

het heden. 

Relatieve eenvoud 

Zeer grote 

gevoeligheid van de 

IRG 

Zwakke GEV en 

significante 

ongebruikte activa. 

Prestaties in cash 

doorslaggevend. 

 


