ADVIES

Liquiditeitstekort

Als een teler wil blijven telen terwijl de liquiditeit te wensen over laat, is het zaak om de cijfers goed op een rij te zetten

Het afgelopen jaar is meermalen gemeld dat bedrijven met uitbreidingsplannen lastiger een lening konden krijgen vanwege een tekort aan liquide middelen. Wat betekent dit voor een
ondernemer, en wat voor mogelijkheden heeft hij om toch zijn
plannen door te zetten?
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VRAAG
Door de slechte bloembollenprijzen van de
laatste jaren heb ik een tekort aan financiële
middelen om aan al mijn verplichtingen te voldoen. Ik zal dus bij mijn huisbankier moeten
aankloppen voor uitbreiding van mijn financieringsfaciliteiten. Nu hoor ik de laatste tijd
dat banken moeilijk doen met het verschaffen
van(extra) krediet. Ik wil daarom ook geen fouten maken bij het aanvragen. Wat is de beste
aanpak?

opbrengsten kan dit zijn de prijs per eenheid,
kwaliteitsafwijking of een lagere productie dan
begroot. Voor het bepalen van de kredietbehoefte zult u een liquiditeitsprognose moeten opstellen voor het komende jaar. Hieruit
zal moeten blijken wat de maximale kredietbehoefte is. Hierop kan de financiering afgestemd worden.
Naast de liquiditeitsprognose is het natuurlijk
belangrijk dat u de extra financiering ook op
termijn terug kan betalen het verdient daarom
aanbeveling om een meerjarenprognose op te
stellen van de rentabiliteit. Hieruit moet blijken
of de extra financiering ook daadwerkelijk op
te brengen is.

SUBSIDIEMOGELIJKHEID
ANTWOORD
U heeft helemaal gelijk dat u een aanvraag bij
uw bank goed wilt voorbereiden. Dit vergroot
de kans op succes. U zult eerst een analyse
moeten maken van de reden van het tekort. In
de analyse geeft u aan hoeveel minder u omgezet heeft ten opzichte van de begroting maar
ook welke kostenposten positief of negatief
afwijken van de begroting. Daarnaast geeft u
aan wat de oorzaak is van de afwijking. Voor de
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Land- en tuinbouwbedrijven met liquiditeitsproblemen die hun situatie door een financieel adviseur laten doorlichten, krijgen de helft
van de kosten voor dat advies nu vergoed van
het ministerie van LNV. Om hiervan gebruik
te maken, moet u voor 31 december 2010 een
beroep doen op de LNV-subsidie Beroepsopleiding en Voorlichting.
Het subsidiebedrag bedraagt maximaal 1.500
euro. Het totale budget voor deze regeling

bedraagt 191.500 euro, de aanvragen worden
behandeld op volgorde van binnenkomst totdat het beschikbare budget op is.

VOORWAARDEN
• Het bedrijfsconsult moet betrekking hebben
op het doorlichten van uw bedrijf door deskundigen en het maken van plannen voor de
ontwikkeling of de beëindiging van uw onderneming.
• Het bedrijf moet te maken hebben met liquiditeitsproblemen en geen financiering van de
bank kunnen krijgen. Het consult moet inzicht
geven in uw financiële bedrijfssituatie, de problemen en een oplossing aanreiken.
• Het bedrijfsconsult moet worden uitgevoerd
door een onafhankelijk adviseur, die is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel.
• Per bedrijf kan maximaal één aanvraag worden ingediend. Heeft u in 2009 gebruik gemaakt van de regeling dan kunt u dus nu geen
aanvraag meer indienen.
• De adviseur moet in ieder geval de moeilijkheden waarin het bedrijf verkeert beschrijven met een kwantificering daarvan, inclusief
de financiële aspecten en de stappen die de
ondernemer kan nemen om tot verbetering
te komen.
• Bij de aanvraag moet u een bankverklaring
meesturen. De bank verklaart daarin dat uw
bedrijf na 1 juli 2008 in liquiditeitsproblemen
gekomen is en dat het bedrijf op dit moment
onvoldoende zekerheden heeft om volgens
normaal bankgebruik financiering van werkkapitaal te krijgen.
• Na ontvangst van de toewijzingsbeschikking
kunt u aan de slag gaan. Binnen zes maanden
moet het bedrijfsconsult zijn afgerond.

