
Financiële begeleiding op uw maat 
Onze aanpak in vijf stappen 

Het belang aan financiële begeleiding wordt voor familiale ondernemingen alsmaar groter. Financiële
instellingen en andere financiers worden veeleisender qua informatieverstrekking bij het toekennen 
van uw financiering. De afgelopen jaren is het financieringslandschap ook grondig gewijzigd. Het M&A 
& Finance Team van Deloitte Fiduciaire biedt via haar vijfledige aanpak een antwoord op de vraag naar 
specifieke financiële begeleiding en de zoektocht naar uw financiering.

Uw vragen
U bent bedrijfsleider of CFO bij een familiebedrijf. Om 
de onderneming, haar groei en haar investeringen 
te financieren, bent u op zoek naar een gezonde 
financieringsmix.

Het financieringslandschap
Het financieringslandschap is sinds enkele jaren volop 
in beweging. We denken hierbij onder andere aan 
trends zoals asset based lending (leasing, factoring, 
…) en diverse vormen van alternatieve financiering. 
Tegenover elke financiële behoefte dient een gepast 
financieringsinstrument te worden geplaatst.

Onze aanpak
Voor elke opdracht hanteren we een aanpak op maat 
van uw onderneming. Vijf elementen staan centraal bij 
onze financiële begeleiding.

De voorbereiding van uw financiering start bij de 
analyse van uw financiële performantie, uw huidige 
financieringsmix, uw financiële behoefte en uw 
waarborgstructuur.

Bij de evaluatie van uw financieringsaanvraag zal de 
terugbetalingscapaciteit steeds centraal staan. Daarom 
is het opstellen van een onderbouwde budgettering een 
absolute must. Deze oefening fungeert als toets voor de 
financiële haalbaarheid van uw project of investering. 
De geprojecteerde resultaten, balansen en liquiditeiten 
zullen uw financiers de nodige houvast bieden bij de 
evaluatie van uw financieringsaanvraag.
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Om uw financiële partners te 
overtuigen is een goed 
ondernemingsplan onontbeerlijk”
Agentschap Ondernemen
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Om de slaagkans op het behalen van uw financiering 
te maximaliseren is het uitwerken van een optimale 
financieringsstructuur van toenemend belang. 
Hierbij wordt uw financiering op de gepaste manier 
gestructureerd.

De analyse, budgettering en de uitgewerkte 
financieringsstructuur vormen samen met het 
ondernemingsplan uw financieringsdossier. Op die 
manier zullen uw financiers en investeerders zich een 
goed beeld kunnen vormen van uw onderneming. 
Aan de hand van dit document begeleiden we u in uw 
zoektocht, zowel met bancaire als alternatieve financiers.

Eens uw financiering goedgekeurd is, zal u op 
regelmatige basis de nodige financiële cijfers presenteren. 
Aan de hand van deze rapportering bespreekt u met uw 
financier hoe het vooropgesteld plan zich realiseert vanuit 
financieel, fiscaal en juridisch oogpunt.

Onze troeven
• Knowhow & expertise
• Uitgebreid netwerk bij financiers
• Multidisciplinaire aanpak
• Focus op kmo’s en familiebedrijven 

Voor meer informatie, contacteer:
Bruno Degrande
Director Deloitte Fiduciaire, Teamleader Finance
+ 32 497 05 10 65
bdegrande@deloitte.com
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