Het effect van Corona op de
liquiditeit
In 6 stappen de basis voor een goede analyse

Het Corona virus heeft impact op ons allemaal. Ondernemers worden hard
getroffen en er worden tienduizenden aanvragen verwacht bij de speciale
noodloketten. Een groot aantal ondernemers kan hun bedrijfsvoering op dit
moment niet uitvoeren zoals ze gewend zijn. Of erger nog; zij moeten hun
activiteiten noodgedwongen staken.
In deze serie geven we je een aantal tips over het gebruik van onze scenario
analyse.

Inzicht in de liquiditeit van een
onderneming
Inzage in liquiditeit van een onderneming is belangrijker dan ooit. Met
onze prognose module stel je in een
handomdraai een going-concern
scenario op. Vervolgens simuleer je de
uitwerking van diverse steunmaatregelen die door de overheid en financiële dienstverleners zijn genomen
vanwege het Corona virus. Hiermee
krijg je gedegen inzicht in bijvoorbeeld
de toekomstige liquiditeitspositie van
een onderneming op maandbasis. Op
basis hiervan kan jij als zakelijk finan-
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cieel adviseur een adviesopzet samenstellen en aanvullende maatregelen
aanbevelen. Ook zie je het effect van
acties die door jouw klant zelf uitgevoerd kunnen worden, bijvoorbeeld
actief debiteurenbeheer, factoring en
actief voorraadbeheer.
Laten we samen de schouders eronder
zetten!
Jamie Burink
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Een nieuw prognose project
Met Fyndoo Advise kan je verschillende prognoseprojecten opstellen om de
toekomstige financiële situatie van je klant te simuleren. Zorg ervoor dat er
historische jaarcijfers in Fyndoo Advise bekend zijn. Op basis hiervan stelt
Fyndoo Advise vanzelf de going concern prognose op.
Ten tijde van het Corona virus, wijken de spelregels af van normale omstandigheden. Ons advies is om in dit geval een specifiek en herkenbaar project op te
stellen, bijvoorbeeld ‘Impact Corona’.
De prognose op jaarbasis wordt doorgaans gebruikt voor de waardebepaling
van organisaties, bijvoorbeeld op basis van de ingebouwde Discounted Cashflow methode. Bij het analyseren van de liquiditeit is het belangrijk dat er op
maandelijkse basis gestuurd én ingegrepen kan worden, kies daarom in dit
geval voor ‘Prognose op basis van maanden of 4-weekse periodes’.
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Stap 1: Omzet
Het going concern scenario aanpassen aan het huidige klimaat, kan met behulp
van de 5-minuten wizard. Die start met een belangrijk uitgangspunt: de omzet.
In de wizard kan je kiezen voor een algemene instelling, bijvoorbeeld ‘herhaling
groei van voorgaande periode’, ‘groei gerelateerd aan inflatie’ of ‘geen groei’.
Voor bedrijven die door de lockdown maatregel de bedrijfsactiviteiten hebben
moeten staken, kan je hier kiezen voor ‘geen waarde’. De kans is groot dat er
direct een waarschuwing (oranje driehoekje met uitroepteken) wordt getoond
in de kolomheader. Dit heeft te maken met het ontstaan van een liquiditeitstekort. Dit tekort ontstaat doordat kosten doorlopen terwijl er geen inkomsten
meer zijn, wat uiteindelijk leidt tot een negatieve cashflow.
De instellingen in de 5-minuten wizard hebben betrekking op het gehele jaar,
in dit geval 2020. Geen zorgen, de gerealiseerde omzet voor januari, februari en
maart kan later nog worden vastgelegd. Net als de (afgenomen) omzet voor de
maanden daarna. Daarover later meer.
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TIP:

Voeg bij afwijkingen een onderbouwing toe. Deze optie verschijnt bij
iedere stap. De toelichtingen worden gebundeld en weergegeven in
het adviesrapport dat kan dienen als onderbouwing bij de aanvraag
van een financiering of steunoplossing.

Bijvoorbeeld de ‘Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid’ (NOW). Een werkgever
komt in aanmerking voor de NOW bij het UWW, indien het omzetverlies tenminste 20%
bedraagt. Het adviesrapport van Fyndoo Advise is uitermate geschikt als grondslag hiervoor.
Het adviesrapport geeft invulling aan de zorgplicht en wordt om die reden door geldverstrekkers zeer gewaardeerd. Je bewijst er immers mee dat er écht goed is nagedacht over de
context van je klant en daarvoor een passende oplossing hebt gezocht. Hiermee toon je jouw
toegevoegde waarde als zakelijk (krediet) adviseur aan. Daarnaast kun je dit rapport natuurlijk overhandigen aan je klant als onderbouwing van jouw adviesdossier.
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Stap 2: Personeelskosten
De meest logische instelling voor bedrijven die geraakt worden door de huidige
crisis is de optie ‘Herhaal aantal medewerkers voorgaande kolom (op meest
gedetailleerde tijdsbasis)’. In deze stap kan ook geanticipeerd worden op personeelskrimp. Door te variëren met het aantal medewerkers, bewegen de totale
loonkosten mee. Met deze functie maak je uitlegbaar wat de impact van een
hele concrete en relevante maatregel is voor jouw klant.

TIP:

Let op dat dit krimp in personeel arbeidsvoorwaardelijk wel mogelijk
moet zijn. Vanuit macro-economisch perspectief geniet deze maatregel
uiteraard niet de voorkeur; werkgelegenheid is en blijft een belangrijke
driver voor economische gezondheid. Adviseer je klant over mogelijke
tussenstappen, waarbij in overleg gekeken kan worden naar (tijdelijke)
deeltijd overeenkomsten zodat ieder zijn steentje kan bijdragen.
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Stap 3: Bedrijfskosten
De bedrijfskosten omvatten een set parameters die veel impact kunnen hebben
op het prognose scenario. Per categorie bedrijfskosten heeft Fyndoo Advise op
basis van een standaard instelling reeds een projectie gemaakt.
Voor de categorie ‘kosten uitbesteed werk’ geldt bijvoorbeeld dat dit samenhangt met de ontwikkeling van de omzet, inclusief het seizoenspatroon wat
door de ingebouwde trendanalyse is doorgezet in het prognose scenario.
Immers: indien er vanwege het afnemen of stilleggen van activiteiten geen
of minder omzet is, hoeven hiervoor geen externe partijen gecontracteerd te
worden.

TIP:

Vraag of er sprake is van (inhuur) contracten of abonnementen
waarvoor de kosten nog enige tijd doorlopen. Deze kosten kunnen
namelijk niet zonder meer geëlimineerd worden. Een aspect waar
mogelijk op bespaard kan worden, zijn de vervoerskosten. Vanwege
het nationale thuiswerken in de niet-vitale beroepssectoren, hoeven
medewerkers momenteel nauwelijks zakelijk te reizen. Het opzeggen
van doorlopende abonnementen, bijvoorbeeld met OV-aanbieders, kan
een behoorlijke kostenbesparing tot gevolg hebben.
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Stap 4: Eigen Vermogen
Ten aanzien van het opvangen van tegenslagen, kan het eigen vermogen uitkomst bieden. Indien er sprake is van historische winstuitkeringen, zal Fyndoo
Advise deze automatisch terugbrengen naar 0 voor het jaar waarin er op een
negatief resultaat gekoerst dreigt te worden. Er zullen dus, bij het executeren
van dit scenario, geen winstuitkeringen plaatsvinden. Daarnaast kan een impuls
worden gegeven aan de liquiditeit door een storting in het aandelenkapitaal
vanuit het privé vermogen van de ondernemer.

TIP:

Wees voorzichtig en nauwkeurig met de optie om - los van aansprakelijkheid - op voorhand een (te groot) beslag te leggen op het privé
vermogen; balans is hierbij van essentieel belang. Op de website van het
Nibud zijn handige tools beschikbaar die je jouw klant kunt aanreiken
om op basis van een privé begroting te bepalen welke ruimte er is.
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Stap 5: Specifieke kengetallen
De voorlaatste stap in het opstellen van het Corona - basisscenario, biedt de
mogelijkheid om enkele bedrijfsspecifieke kengetallen te definiëren. Op deze
manier krijgen zowel jij als je klant meer gevoel bij het scenario en de mechanismen waarmee gevarieerd kan worden in de volgende fase van advies.
In dit voorbeeld is gekozen voor een aantal metrics per medewerker. Je kunt
hierbij ook denken aan bijvoorbeeld de netto omzet of bedrijfskosten per klant
of factuur.
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Stap 6: De rapportage
De informatie uit voorgaande stappen vormt de basis voor het rapport dat in de
laatste stap van deze wizard kan worden gegenereerd. Met de optie ‘Uitgebreide rapportage’ kan een zeer compleet rapport worden gegenereerd. Dit omvat
de onderdelen ‘Algemeen’, ‘Balans’, ‘Resultaat’, ‘Liquiditeit’ en ‘Kengetallen’.
Ieder onderdeel kan gedetailleerd worden ingevuld door sub-onderdelen, zoals
‘Voorwoord’, ‘Aanbiedingsbrief’, etc.
Dit rapport leent zich uitstekend als kapstok voor het gesprek met je klant of al
basis voor een financieringsaanvraag, mocht je jouw klant willen begeleiden bij
het aanvragen van een financiering.
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Het vervolg
Met het scenario rapport heb je in slechts enkele stappen een uitstekend
vertrekpunt opgesteld om in gesprek te gaan met je klant. Dit biedt een stevig
fundament om vervolgstappen te definiëren, zoals advies in de zin van bedrijfsbeleid, besparingen, overheidssteun, bancaire oplossingen, etc. Hoe dergelijke
vervolgstappen in Fyndoo Advise verwerkt kunnen worden, lees je in vervolgpublicaties.
Heb je vragen of loop je ergens vast?
Mail naar support@fyndoo.com en we helpen je verder.

Adres

Mail

Telefoon

Topicus
Zuiderzeelaan 23
8017JV Zwolle

hello@fyndoo.nl

+31887 – 788 990
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