BUDGETTERING.
Had je met jouw onderneming ooit al het gevoel
met een snelle sportwagen te rijden, maar met
een stuur dat dienst weigert? Of anders gezegd:
ging jouw onderneming in volle vaart vooruit,
maar zonder iemand aan het stuur die de richting
bepaalt? Op dat ogenblik kun je enkel hopen dat
er geen ongevallen gebeuren.
Uiteraard wil je dergelijke situaties vermijden. Met
Fineko heb je een betrouwbare en ervaren copiloot mee aan boord die vakkundig mee de weg
uitstippelt naar een correcte opmaak van
budgetten.

Maandelijkse budgetopvolging
Bij de start van de samenwerking met Fineko
starten we met de opmaak van een maandelijks
budget. Op basis van verleden, heden en
toekomst maken we in onderling overleg grondig
werk van een sluitende budgettering.
Van zodra het budget klaar is, starten we met een
periodieke opvolging. Dit kan op maandelijkse
basis gebeuren, door actuele cijfers te vergelijken
met wat gebudgetteerd werd.
Stellen we grote afwijkingen vast? Dan heb je met
Fineko een professionele sparring partner aan
boord om belangrijke aandachtspunten grondig
te analyseren en aan te pakken. Zo krijg je als
ondernemer (opnieuw) het stuur stevig in handen
en grip op de weg. En op die manier slaag je erin
om proactief knelpunten te tackelen.

Rapportering
De periodieke opvolging van actuele cijfers en
budgetten biedt het voordeel dat je als
ondernemer maandelijkse rapporteringen een pak
efficiënter en sneller realiseert. En is jouw
onderneming lid van een grotere groep? Dan
bieden we de nodige ondersteuning bij de
administratieve lasten als gevolg van dergelijke
rapporteringen.

Strategisch pad naar
succesvolle toekomst
Een vlot verloop van het interne werkingsproces is
cruciaal voor elke onderneming. Gebruikt jouw
onderneming het beste softwarepakket? En zijn de
verantwoordelijkheden voldoende gespreid over de
personeelsleden?
Het vergt de nodige energie om het interne proces
binnen de onderneming op een optimaal niveau te
krijgen. Maar van zodra dit niveau bereikt is, kun je
de vruchten ervan beginnen plukken. En tegelijk
kun je opnieuw voor de volle 100% focussen op
jouw kernactiviteiten.
De experten van Fineko staan klaar om je hierbij op
maat te ontzorgen. Samen gaan we de uitdaging
aan om grip te krijgen op toekomstige cijfers en
jouw onderneming op een gezonde manier te doen
groeien.

Ons team
U moet erop kunnen vertrouwen dat men met de juiste expertise een antwoord formuleert op uw specifieke
vragen. Daarom zorgen wij bij Fineko Corporate Finance voor een professionele begeleiding in elke fase van de
levenscyclus van uw bedrijf. Kom gerust langs bij ons met uw vragen en wij helpen u graag verder.
Via de QR code kan u al eens een kijkje nemen op onze website.
Samen maken we een succes van uw ambities!

corporatefinance@fineko.be

