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Dit boek herschrijft/verbetert grote stukken Bedrijfseconomie
Met 8 'Wetenschappelijke Perfecties'

1.
De NCW/IRR-methode houdt geen rekening met eventueel noodzakelijke inhaalafschrijvingen; de investeringsuitgave wordt slechts verrekend op basis van de historische
kostprijs. Iets NIET doen, een project ON-aanvaardbaar verklaren, dat kan met NCW/IRR.
Maar aan twee of meer projecten prioriteit toekennen dus één project als zijnde het beste
selecteren, dát kan met NCW/IRR meestal niet. Re Appendix 10.2 The 'Go/No Go' Decision
Regarding Strategic Investments from the book The Profit Formula® ISBN 9781086333992
available at www.amazon.nl
2.
Kritiek op alle afschrijvingsmethoden in de literatuur
• Ze zijn niet flexibel;
• Extra exercities zijn soms nodig (e.g. inhaalafschrijvingen);
• Vaak wordt geen rekening gehouden met wijze van financiering.
3.
'Ideaalcomplex' is niet ideaal
De benaming 'ideaalcomplex' is voor elk complex van middelen waarbij de leeftijdsopbouw
zodanig is, dat het aantal jaarlijks buiten gebruik gestelde werkeenheden precies gelijk is aan het
aantal jaarlijks aangeschafte nieuwe werkeenheden. Alleen en uitsluitend bij 100 % eigen
vermogen kan het gebeuren dat geen inhaalafschrijvingen nodig zijn. Dat kan men ideaal noemen,
maar het geldt helaas bijna nooit. In elke andere financiële structuur met een bepaalde normatieve
verhouding tussen eigen en vreemd vermogen moeten de afschrijvingen exact bepaald worden,
rekening houdende met die financiële structuur. Bijna altijd moeten ook bij een zogenaamd
ideaalcomplex de afschrijvingen (álle waardeverschillen) precies berekend worden.
4.
Standaardprijzen van de werkeenheden van materiële vaste activa zijn vereiste input data
(naast natuurlijk nog veel meer) voor de vaststelling van minimale prijzen van geproduceerde
producten. Deze input data zijn echter permanent te laag vastgesteld, als wordt gerekend conform
de out-of-date handboeken die wereldwijd in gebruik zijn. Het is faliekant fout. Zoals direct blijkt
uit de noodzakelijke controle-berekening, bepaling van NCW van de cash flows bij verkoopprijs
s identiek aan SUC (Standard Unit Cost). De NCW blijkt dan NEGATIEF te zijn!

Het oude algoritme blijkt alleen correct te zijn als het belastingtarief nul is. Er is meestal wel een
belastingtarief. De oude berekening van de economische levenscyclus moet worden vervangen
door het nieuwe algoritme. Het nieuwe algoritme voldoet aan alle audit berekeningen.
5.
De bedrijfseconomische literatuur maakt melding van een dispuut tussen aanhangers
van de AC-benadering en aanhangers van de DC-benadering en zelfs de meest eenvoudige
getallenvoorbeelden monden uit in onderling afwijkende winsten, AC- versus DC-winsten!
Voor AC én DC volstaat één eenvoudig rekenschema, te vereenvoudigen tot één formule.
Een makkelijke en in woorden goed te onthouden formule, voor zowel AC als DC en voor
alles wat men maar bedenken kan rondom breakeven-analyse en iso winstlijnen, waarbij
illustrerende tekeningen zijn te maken.
6.
Alle plussen en minnen precies in kaart brengen, daar gaat het om. Onjuiste en
onvolledige verschillenanalyses voeren tot wanbeleid. Vraagstukken over Budgettering &
Verschillenanalyse zijn simpel en snel op te lossen. Er hoeft daarbij geen woord Grieks
gebruikt te worden en hoewel feitelijk wel degelijk met formules is gewerkt, is alles als
vanzelf langs de lijnen der logica opgesteld zodanig dat iedereen de gemaakte analyses ook
kan begrijpen. Niet méér is nodig dan gewoon gezond verstand.

This is a main topic in business economics, and available at amazon
websites is my book 'Budgetary Control', ISBN 9798708341112
Paperback and e-book.
7.
Over ICF, FCF en OCF: Elke cent, in en uit. Gemakkelijk op te stellen door niet ondermaar bovenaan de verlies- en winstrekening te beginnen. Niet de winst plus de afschrijvingen,
waar zoveel theorieboekjes mee beginnen, want dan verdwijnt meteen een heleboel buiten het
gezichtsveld. Tel de gefactureerde omzet (bovenaan de verlies- en winstrekening) op bij wat
de debiteuren (zie vorige balans) waren. Stel, dat geen enkele debiteur ook maar een cent
heeft betaald, dan moeten de debiteuren thans die optelsom zijn. De debiteuren zijn echter (zie
huidige balans) wat ze zijn. Trek dat af van de optelsom en het verschil zijn de blijkbaar
ontvangen betalingen van de kant van de debiteuren; eventueel zijn daarbij nog afboekingen
op niet-betalende debiteuren te verrekenen. Idem, al die andere posten. Kijk wat het was.
Stel, er schuift geen cent. Wat moet het dan nu zijn? En het is? Ergo, de daadwerkelijke
geldstroom moet afgezien van complicaties het verschil zijn. Er zijn IN-geldstromen en er zijn
UIT-geldstromen. Die moeten allemaal overzichtelijk getoond worden, onder welk 'kopje' dan
ook. Over ICF en FCF bestaat vaak geen onenigheid; wel over OCF terwijl ook OCF uit een
exacte calculatie volgt, conform ICF en FCF.
8.
Period Profit Measurement, Exactly, Quickly and Easily.
The Profit Formula® i.e. The Way to Easy Profit Measurement.

This is also a main topic in business economics, and available at amazon
websites is my book 'The Profit Formula®', ISBN 9781086333992
Paperback and e-book.
Deze 8 'Wetenschappelijke Perfecties' zijn volledig uitgelegd in 'Bedrijfseconomie VI
Grensverleggend' ISBN 9789463236409 ook in English ISBN 9789464026405
Info on www.jbadatabank.com Scholen / Universiteiten die dit boek negeren, leiden
studenten totaal verkeerd op in het vak Bedrijfseconomie.
En e-book: Studenten kunnen hiermee eigen docent bekritiseren!

This rule applies to e-books on this website, available at amazon websites. Go to your nearest
amazon website, for example www.amazon.nl
All
In this general search screen, enter your desired e-book, for example
All ASIN B09MPFM6MX
And then you will immediately see this e-book Bedrijfseconomie VI Grensverleggend

This rule applies to e-books on this website, available at amazon websites. Go to your nearest
amazon website, for example www.amazon.nl
All
In this general search screen, enter your desired e-book, for example
All ASIN B09MMCK8GM
And then you will immediately see this e-book Business Economics VI Groundbreaking

Er staat in dit boek keiharde kritiek op out-of-date studieboeken Bedrijfseconomie.

The Profit Formula® i.e. The Way to Easy Profit Measurement (loepzuiver en
supersnel) is 1 van 8 'Wetenschappelijke Perfecties' die volledig uitgelegd zijn in
'Bedrijfseconomie VI Grensverleggend'. Scholen / Universiteiten die dit boek
negeren, ze trainen studenten totaal verkeerd in Bedrijfseconomie.
Een zelfstudieboek, nauwelijks is nog een leraar nodig. Ook veel managers in bedrijven gaan
hiermee hun eigen prestaties goed verbeteren.
Rechtstreeks te bestellen via deze link
https://www.boekengilde.nl/boekenshop/bedrijfseconomie-vigrensverleggend/?attribute_pa_boek-type=hardcover
And in English https://www.boekengilde.nl/boekenshop/business-economics-vigroundbreaking/?attribute_pa_boek-type=hardcover

