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GEEN ZORGEN MEER
OVER CASH!

Cash flow

Cash flow

Introductie
Cash is als zuurstof voor uw bedrijf: het kan niet overleven zonder
een constante aanvoer van cash. Dit geldt ook voor snelgroeiende
bedrijven. De problemen als gevolg van slecht cashflow management
kunnen bij de uitbreiding van uw bedrijf groter worden.
Grip hebben op uw inkomsten en uitgaven, inzicht
hebben in waar u zowel vandaag als in de komende
maanden en jaren staat; dat zorgt bij u en de rest van
uw management team voor duidelijkheid en rust. Het
wordt daarmee voor u en uw team ook gemakkelijker
een planning te maken en beslissingen te nemen.

De belangrijkste oorzaken van
Cashflow Problemen
In essentie zijn uw cashflow problemen
waarschijnlijk het gevolg van één of meer van de
volgende oorzaken:
Traag betalende klanten of slechte inning van
debiteurensaldi
Uw vaste lasten zijn te hoog
Uw prijzen of uw omzet zijn te laag
U groeit te snel
U hebt te veel oninbare vorderingen
U hebt te veel oude voorraad

Hoe een parttime CFO u kan
helpen met het oplossen van uw
Cashflow Problemen
Het CFO Centrum levert u een ervaren parttime CFO
voor een fractie van de kosten van een fulltime CFO.
Uw parttime CFO zal de cashflow positie van uw
bedrijf evalueren en een aantal acties ondernemen.

Deze acties zijn gericht op het identificeren
en aanpakken van alle directe bedreigingen
voor uw bedrijf
Opvolgen van slecht betalende klanten
Gebruikmaken van voorfinanciering zodat u
een directe cash injectie krijgt
Het regelen van kortlopende leningen of
rekening courant kredieten bij uw bank
Het overwegen van andere
financieringsbronnen dan bankfinanciering
Vragen van betere voorwaarden aan
crediteuren
Het identificeren en aanpakken van het
onderliggende probleem

Cash flow

Voorkom terugkerende
cashflow problemen
Uw CFO zal ook bepalen op welke gebieden
verbeteringen en besparingen kunnen worden
gerealiseerd, zoals bijvoorbeeld het initiëren van
periodieke kasstroom prognoses.
Hiermee kunt u het moment zien aankomen waarop
een kastekort kan optreden, zodat u tijdig extra
leningen kan afsluiten of andere passende
maatregelen kunt nemen.

“

Vorig jaar hadden we
serieuze cash flow
problemen; onze CFO
heeft er toen voor gezorgd
dat we niet in paniek raakten
en heeft de problemen
aangepakt

Conclusie
U zult in staat zijn uw kasstromen te voorspellen en te bepalen
welke acties nodig zijn om de kaspositie gezond te houden.
Deze verhoogde zichtbaarheid kan snel worden gerealiseerd
en zal een positief effect hebben op het hele bedrijf.
Het betekent ook dat geleidelijk aan kasreserves opgebouwd
kunnen worden; hiermee krijgt het bedrijf een buffer en bent u
beter bestand tegen mogelijke toekomstige tegenvallers.
Maak een einde aan uw cashflow problemen
en bel vandaag nog met het CFO Centrum.
Tel: (035) 3333 555
email: info@cfocentrum.nl
www.cfocentrum.nl
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