FINANCIERING.
Elke ondernemer komt ooit op een punt waarbij
hij of zij een volgende groeistap wil zetten en
hiervoor de nodige financiële middelen nodig
heeft. Op dat ogenblik is het belangrijk om een
klare kijk te hebben op de haalbaarheid van de
beoogde investering. Van zodra die haalbaarheid
is aangetoond, kun je kijken naar de verschillende
financieringsmogelijkheden.
Hierbij
is
een
professionele begeleiding op maat essentieel om
door de bomen het bos te kunnen zien.

Stap 1: Haalbaarheidsstudie
Een financieel plan vormt het fundament van een
haalbaarheidsstudie. Dit plan gebruikt de
boekhouding als startpunt, om er de beoogde
investering en financiering aan toe te voegen.
Fineko kijkt samen met jou naar de toekomst, met
onder meer de belangrijke vraag of jouw
onderneming
voldoende
vrije
kasstromen
genereert om de financiering terug te betalen. Het
plan kun je daarna als leidraad gebruiken bij de
bedrijfsvoering. Enkele voorbeeldvragen:
Welke opbrengsten en kosten veroorzaakt een
investering?
Welke efficiëntiewinsten kun je eventueel
realiseren?
Heb je extra personeel nodig?

Stap 2: Financieringsmogelijkheden
Al bij de opmaak van het financieel plan denken we
na
over
de
verschillende
financieringsmogelijkheden. We gaan uiteraard
voor de ideale financieringsmix, met bijvoorbeeld
een kredietaanvraag bij een financiële instelling,
een winwinlening, eigen inbreng of andere
financieringstechnieken.

Stap 3: Kredietaanvraag
Fineko Corporate Finance staat in voor de
contacten met financiële instellingen. Op basis van
de kredietmodaliteiten bereiden onze specialisten
een eerste voorstel voor. Je kan ook op ons
rekenen als tussenpersoon tussen bank en
ondernemer. Eén ding is zeker: we stellen jouw
belangen als ondernemer steeds centraal, met als
doel je maximaal te ontzorgen.

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

