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Pol Descamps en Dirk Laverge wil ik van harte bedanken voor de sterke inhoudelijke discussies die we
hebben gehad.

Heel speciaal wil ik mijn zoon Jeroen bedanken voor zijn verbeteringen: met een verbazingwekkend ge-
duld “wurmde” hij zich door het manuscript en haalde vele fouten naar voor.

Verder bedank ik graag mijn zoon Ruben en echtgenote An Chrispeels voor de niet-aflatende aanmoedi-
gingen. Zonder hun support was dit boek nooit afgewerkt.

Kan een mens gelukkiger zijn met zulke fijne mensen in zijn omgeving?

Ik draag dit boek op aan mijn beide zonen, Ruben en Jeroen.

Waarbeke, maart 2014.
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VOORWOORD

Bij de lectuur van dit boek was ik aangenaam verrast door de rijke inhoud. Het brengt op samenhangende
wijze een compleet overzicht van de belangrijkste financiële aspecten van de bedrijfsvoering.

Uniek aan dit werk is dat het gelezen kan worden door een grote groep mensen.

Aan hen die een onderneming willen starten, verschaft het boek alle nodige basisinformatie.

Managers die geregeld geconfronteerd worden met financiële informatie, vinden eveneens
hun gading in dit boek.

Ook studenten uit niet-economische richtingen zullen hun voordeel doen bij dit boek.

Daarnaast zal de uitgebreide literatuurlijst een meer gevorderde lezer zeker helpen bij een
verdere uitdieping van het onderwerp.

De vele cases en oefeningen verhogen de leesbaarheid van het boek en zijn goed gekozen om de theoreti-
sche concepten verder uit te diepen.

Jaarlijks start een groot aantal ondernemingen. Vele managers kunnen dit boek heel goed gebruiken. Vooral
zij die geen economische of financiële achtergrond hebben, vinden er een degelijke initiatie in tot een beter
begrip van “de onderneming”.

Correcte inschatting van de slaagkansen van een startende onderneming en een juiste analyse van de resul-
taten van de bestaande onderneming kunnen bijdragen tot het beperken van het aantal falingen.

Prof. Dr. Werner Bruggeman, Professor Management Accounting aan de faculteit Economie en Bedrijfs-
kunde van de Ugent en van de Vlerick Business School.




