Hallo!
Tof dat je de online training Finance is Fun
gaat volgen. Om je te helpen heb ik dit
werkboek gemaakt. Je vindt er alle
stellingen, volop ruimte om aantekeningen
te maken en te oefenen, en vragen om je
financiële kennis te testen. De antwoorden
vind je in de filmpjes zelf.
Veel plezier!
Vera Smets
P.S. Heb je ergens technische problemen?
Mail info@financeisfun.com. We komen je
graag helpen!

Tip vooraf
Gebruik de pauzeknop als je
een oefening wilt meedoen of
aantekeningen wilt maken.

Inhoud
De training is opgebouwd rond een aantal tekenfilmpjes.
Voor elk filmpje geeft Vera je een aantal waar-niet waar-stellingen
om over na te denken. In de lessen na het filmpje krijg je de
antwoorden op de stellingen en heel wat extra duiding.
De cursus bestaat uit 13 lessen waarvan je er 2 gratis kan volgen.
Het eerste tekenfilmpje is een opwarmer waarin je in 1 minuut
leert wat de logica achter een balans is. In les 2 legt Vera de
stellingen uit en zoemt ze verder in op de schulden.
Vanaf de tweede cartoon starten we met het serieuze werk.
Tekenfilmpjes 2, 3, 4 en 5 vormen samen 'de Ontdekkingsroute'.
Daarin volg je het verhaal van een bedrijf. Je start op met
aandeelhouders en leningen en je gaat aan het werk. Investeren,
aankopen, verkopen, personeel betalen, leningen terugbetalen,
afschrijven,... Stap voor stap bouw je de volledige balans en
resultatenrekening - in Nederland winst en verliesrekening
genoemd - op. De ontdekkingsroute en de duidingsfilmpjes zijn
goed voor 9 lessen.
Nadien krijg je nog twee belangrijke extra lessen. Hoe kan je zien of
een balans en resultatenrekening gezond is? Woorden als
brutomarge, capex, opex, ebit, ebitda, working capital,... worden
uitgebreid toegelicht.
Vera geeft in alle filmpjes tips voor kleine en grote bedrijven om de
financiële cijfers als managementinstrument te gaan gebruiken.
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Les 1 + 2
Stelling 1:
•

Een balans is altijd in evenwicht

Stelling 2:
•

De schulden op de balans vermelden
geen intresten

Dit wil ik onthouden:

Les 1 + 2
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Test je kennis
Vragen:
•

Ziet een Nederlandse balans er net zo uit als een Belgische?

•

Ben je als zelfstandige verplicht een balans op te stellen?

•

Welke verschillende soorten rechtspersonen ken je?

Leestip
Op mijn blog vind je tientallen artikels en filmpjes
met voorbeelden van balansen.
Zie www.financeisfun.com/blog of scan de QR-code:

Les 1 + 2
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