
Een ondernemer is niet tevreden 
over het rendement van zijn bedrijf 
ten opzichte van bijvoorbeeld zijn 
concurrent(en) en na eigen analyses 
komen geen eenduidige signalen 
boven water ten aanzien van de oor-
zaken. Een objectieve scan door een 
neutrale partij biedt dan waardevolle 
perspectieven.

Een ondernemer is voornemens zijn 
bedrijf te verkopen. Hij realiseert zich 
dat de waarde zich voornamelijk ma-
nifesteert door kwalitatieve en profes-
sionele onderhandeling en het aantal 
gegadigden. Na een gedegen be-
drijfsdoorlichting kunnen zwakke(re) 
punten worden verbeterd en wordt de 
onderneming uiteindelijk ‘verkooprijp’ 
en waardevoller gemaakt.

Een bank twijfelt aan het rendement 
van een klant waarvoor een finan-
cieringsaanvraag loopt. Een bedrijfs-
doorlichting stelt de bank in staat haar 
klant beter te beoordelen, het klantri-
sico te beheersen en de financiering 
hierop af te stemmen. Ook bij beslis-
singen tot afbouwen/uitwinnen of 
doorfinancieren beschikt de bank met 
onze doorlichting over een heldere 
overlevingsstrategie met concrete 
actiepunten en aanbevelingen.

Een accountant ziet dat zijn klant niet 
optimaal rendeert en acht het om 
meerdere redenen niet wenselijk om 
zelf een doorlichting uit te voeren. 
Als onafhankelijke derde kunnen wij 
de bedrijfsdoorlichting uitvoeren en 
concrete verbeterpunten aangeven.

Binnen de Residence F&O zijn altijd 
meerdere partners betrokken bij een 
bedrijfsdoorlichting. Dit waarborgt de 
inzet van een brede expertise op alle 
gebieden van bedrijfsvoering.

Een bedrijfsdoorlichting door Residence 
F&O levert u een uitgebreide, schrif-
telijke rapportage op over de huidige 
stand van zaken rond de onderneming. 
Hierin zijn onze aanbevelingen 
opgenomen voor zowel strategische 
als operationele keuzes voor u als 
opdrachtgever. De rapportage wordt 
intensief met u besproken en indien 
gewenst ook gepresenteerd voor een 
grotere groep belanghebbenden 
(aandeelhouders, accountants, banken, 
familie etc.).

Voor alle genoemde diensten biedt 
Residence F&O professionele ex-
pertise. U kunt ze bespreken in een 
vrijblijvend gesprek met één van de 
partners.

Bedrijfsdoorlichting
In veel situaties en zeker in een stagnerende 
economie, is het belangrijk om tijdig de bakens 
te verzetten. Veelal ontbreekt het echter aan 

een draagvlak om de gewenste verande-
ringen door te voeren. Een door Residence 
F&O uit te voeren bedrijfsdoorlichting vormt 
een uitstekende grondslag voor het bepalen 
waar de onderneming nu staat en het inzet-
ten van de noodzakelijke veranderingspro-
cessen. Onze betrokken, maar objectieve 

inbreng doorbreekt vaak impasses en opent 
nieuwe wegen. Bovendien is het aan de 

hand van onafhankelijk deskundigenrapport 
veelal makkelijker om te onderhandelen met 

andere belanghebbenden zoals banken, 
commissarissen en andere aandeelhouders. 

Wij voeren bedrijfsdoorlichtingen dan ook 
uit in opdracht van zowel bedrijven, banken 

als accountants. We noemen u een aantal 
voorkomende en willicht herkenbare aanlei-

dingen om een doorlichting van uw bedrijf te 
laten verrichten.
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