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Financieel 
 

• U heeft dikwijls te weinig tijd om op te volgen wat de financiële resultaten zijn van uw 

dagdagelijkse arbeid ? 

• De financiële kwartaalstaat van uw boekhouder geeft u geen houvast, want die komt 

lang na de feiten en is eerder opgemaakt met fiscale doeleinden … 

• Financiële cijfers alleen zeggen veel te weinig om uw operationele beslissingen te 

ondersteunen. Beschikt U over de nodige boordtabellen om het beleid te sturen? 

• Welke minimale verkoopprijzen moet u eigenlijk hanteren om rendabel te werken? 

• Neemt U de juiste prijsbeslissingen? Investeert U in uw meest rendabele producten of 

diensten? Twijfelt U of uw kostprijzen nog actueel zijn? 

• Is het economisch gezien interessant om te investeren? Beschikt U over een tool die 

toelaat om doordachte investeringsbeslissingen te nemen? 

• Is uw rendabiliteit hoog in vergelijking met het gangbare in de sector? Is de 

waardecreatie voor de aandeelhouder voldoende? 

• In welke mate kan u aan uw financiële verplichtingen voldoen op korte en lange termijn? 

• Ligt het betalingsgedrag van uw klanten in lijn met de sector? 

• Plant U binnenkort een overname, fusie of verkoop? Zit U binnenkort met een familiale 

opvolging? 

 
 
Professional-Consulting kan u helpen op al deze vragen 
 
Op het vlak van management accounting kunnen wij u helpen voor: 
 
 
KOSTPRIJSBEREKENING en BOORDTABELLEN 
 

• Kostprijsberekening: opzetten van een kostprijssysteem; 
• Investeringsbeslissingen: bereken de toekomstige opbrengsten van een investering en 

bekom de meest interessante financieringsvorm; 
• Budgettering: maak een realistisch budget op om uw strategische en commerciële 

doelstellingen op te volgen en onverwachte hoge kosten te vermijden; 
• Opzetten van Boordtabellen: stuur uw organisatie naar haar doelstellingen a.d.h.v. een 

geïntegreerde Scorecard; 
• Cash Management: Beperk uw financiële risico’s door een pro-actieve opvolging van uw 

cash behoeften en tekorten; 
• Financiële benchmarking: Krijg inzicht in uw financiële positie t.o.v. uw concurrenten en 

detecteer uw sterktes en zwaktes; 
• ... 
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ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE en ERP 
 

• Procesanalyse: meten van efficiëntie en verbeteren van uw processen; 
• Optimaal beheer van werkkapitaal: maak bijkomende cash vrij voor toekomstige groei; 
• Optimalisatie van Beheerssystemen: gebruik uw software efficiënter; 
• Onafhankelijke analyse en keuze ERP-software; 
• Projectbegeleiding voor ERP implementaties; 
• Koppeling ERP & Financiële software voor betere informatieverzameling; 
• ... 

 
FINANCIAL COACHING 
 

• Klankbord en hands-on begeleiding van zaakvoerders; 
• Uw bedrijfswerking wordt verbeterd terwijl u zelf bijleert, haal onmiddellijk de nodige 

ervaring en tools in huis; 
• Combinatie van Stuur-en-Doe functie; 
• Kasgeldbeheer; 
• Klankbord en vertrouwenspersoon voor uw financiële belangen; 
• ... 

 
CORPORATE FINANCE 
 

• Familiale opvolging; 
• Overname of verkoop van een activiteit, afdeling of onderneming; 
• Management buy-in of buy-out; 
• Waardebepaling; 
• Aantrekken van nieuwe financiële middelen en optimaliseren van de financiële structuur; 
• Strategiebepaling en opmaak van een Business Plan met doorvertaling tot concrete 

acties; 
• Opmaak businessplan voor bedrijfsbeleid of banken; 
• ... 

 
BEDRIJFSINTERNE OPLEIDINGEN 
 

• Kostprijssystemen; 
• Budgettering; 
• Balanced scorecard; 
• Boordtabellen; 
• ... 

 
Kortom : Op ons kunt u rekenen voor de groei en optimalisatie van uw organisatie.  
 
 

Geïnteresseerd ? 
 
Hebt u verdere vragen, bent u geïnteresseerd ? Dan kan u geheel vrijblijvend contact met ons opnemen:  
 
 URL: www.professional-consulting.be  E-mail: info@professional-consulting.be 

Tel.: 056 / 42.40.89    Fax: 056 / 41.28.93 
 
Dronckaertstraat 590    BTW: 0 883.294.371 
8930 MENEN-Lauwe    FORTIS : 001-4982611-88 


