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Deloitte België publiceert de resultaten van zijn Belgische CFO-survey voor het eerste
kwartaal van 2014:

CFO’s meest optimistisch in jaren: meer risicobereidheid en verbeterde
financiële prestaties
Bedrijven streven naar het juiste evenwicht tussen enerzijds voorzichtige uitbreidingsstrategieën en anderzijds
defensieve strategieën.
Diegem, 29 april 2014 – Deloitte België kondigt de resultaten aan van zijn driemaandelijkse CFO-enquête,
uitgevoerd tussen 6 en 26 maart 2014. Belgische CFO’s laten eindelijk de lange maanden van zorgen over
het economische herstel achter zich. De indicatoren over hun optimisme zijn positief en de risicohonger
wordt weer aangescherpt.
Defensieve strategieën blijven evenwel gangbaar. Efficiëntieverbeteringen en kostenbeperking staan nog
steeds met stip op de agenda van alle bedrijven. Maar de gunstige perceptie van risico en leverage, de
beschikbaarheid van interne cash en de aantrekkelijkheid van externe financiering motiveren bedrijven
om hun investeringen in de toekomst op te drijven.

Optimisme blijft toenemen
Na een positief gestemd begin van 2014 blijven de Belgische CFO’s optimistisch over de
businessvooruitzichten. Meer dan 70% van de respondenten in de enquête verwacht een stijging van de
inkomsten in 2014, vergeleken met 2013, en meer dan 50% verwacht hogere bedrijfsmarges.
Terugkijkend deed 27% van de organisaties beter dan begroot, een knappe stijging vergeleken met de 8%
op hetzelfde punt een jaar geleden. 32% deed slechter dan verwacht en dit is een serieuze afname tegenover
de vorige vier kwartalen, waarin we cijfers zagen in de buurt van 50% of meer.
Andere indicatoren bevestigen de trend. Slechts 16% van de CFO’s beoordeelt het huidige niveau van
financiële en economische onzekerheid als hoog, tegenover 33% een jaar geleden en 42% twee jaar geleden.
“Het optimisme van de CFO’s verbeterde reeds in de tweede helft van vorig jaar, maar dit hernieuwde
optimisme heeft zich nog niet vertaald in betere financiële prestaties. Het is hoopgevend dat in het eerste
kwartaal van dit jaar – en voor het eerst in 2,5 jaar – twee derde van de organisaties presteert zoals gepland,
of zelfs nog beter doet dan aanvankelijk begroot,” vertelde Deloitte Partner Thierry Van Schoubroeck.
Competitiviteit wordt de grootste zorg van de CFO’s
Nu ze hun grootste zorgen over het economisch herstel achter zich kunnen laten, verleggen de CFO’s hun
aandacht steeds meer naar het herwinnen van hun concurrentiepositie, met een overeenkomstige toename
van hun risicohonger. 35% meent dat dit een goed moment is om meer risico’s te nemen in hun balansen,
tegenover 21% vorig kwartaal.

CFO’s anticiperen ook op een meer dynamische M&A-omgeving; 73% verwacht dat de activiteiten zullen
toenemen in de komende 12 maanden, vergeleken met 60% drie maanden geleden.
“In de loop van de voorbije kwartalen ging de vrijwaring van de concurrentiepositie van hun bedrijven
geleidelijk aan de plaats innemen van het economisch herstel als grootste bekommernis voor de CFO’s,”
stelde Thierry Van Schoubroeck vast. “In dat licht is het niet verrassend dat bedrijven streven naar het juiste
evenwicht tussen voorzichtige uitbreidingsstrategieën enerzijds en defensieve strategieën anderzijds.”
Dit defensieve standpunt wordt aangetoond door de voortdurende neiging om productiviteit en efficiëntie te
verbeteren en tegelijk de kosten te verminderen. Dit zullen de topstrategieën blijven voor de Belgische
CFO’s in de komende 12 maanden, waarbij 64% een grotere productiviteit/efficiëntie als topprioriteit ziet;
kostenbesparing komt op de tweede plaats met 51%. De kloof tussen defensieve en uitbreidingsstrategieën
vergrootte dit kwartaal; de defensieve aanpak blijft prioritair.
Ambitie moet nog worden omgezet in realisaties
Terwijl de businessambities de hoogte ingaan, blijven CFO’s lage verwachtingen koesteren voor de
Belgische economie. Slechts 9% voorspelt een groei van meer dan 1% in 2014, en 44% verwacht een
verschuiving in de vork van 0.6% tot 1%.
“CFO’s zijn optimistischer over het groeipotentieel van hun eigen organisatie dan over de economie in haar
geheel,” wist Thierry Van Schoubroeck. “De verwachtingen van CFO’s omtrent het ritme van de Belgische
economische groei zijn minder optimistisch gestemd dan die van internationale organisaties of van de
Belgische Nationale Bank.”
De evaluatie door de CFO’s van de prioriteiten, vooropgesteld door de Belgische regering voor het financiële
en economische beleid, blijft aan de lauwe kant; het werkgelegenheidsbeleid en de arbeidskosten worden
nog steeds niet geschikt bevonden om het langetermijnsucces van ondernemingen te ondersteunen. Tegen
deze achtergrond en met de aanhoudende prioriteitstelling van defensieve strategieën moet de bevestiging
van een consistent herstel nog worden afgewacht.
“De indicator van de CFO-enquête inzake de gebudgetteerde prestaties gaf een aanzienlijke stijging te zien
in het eerste kwartaal. Op voorwaarde dat de enquête van het tweede kwartaal deze prestaties bevestigt,
beginnen de zaken er inderdaad beter uit te zien,” becommentarieerde Thierry Van Schoubroeck.

Over de survey
De CFO survey van Deloitte België van het eerste kwartaal van 2014 werd uitgevoerd tussen 6 maart en 26 maart
2014. In totaal vulden 80 CFO’s het onderzoek in. Zij zijn actief in een waaier van industrietakken. 25% van de
deelnemende ondernemingen heeft een omzet van meer dan 1 miljard, 40% tussen 100 miljoen en 1 miljard, en
35% minder dan 100 miljoen euro.
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