Financieringsbegeleiding

Agro

Schipper Agro

Schipper Agro wordt gevormd door een team van specialisten binnen
de Schipper Groep dat bekend is met de agrarische sector. Wij begrijpen
uw uitdagingen en zien waar kansen liggen. Met onze kennis en
expertise helpen wij u de juiste strategie te bepalen voor uw agrarische
onderneming. Onze diverse expertises zorgen ervoor dat op al uw
vraagstukken een antwoord gegeven kan worden, of het nu gaat over
personeel, pensioen of financiering.

Nadat de aanvraag is ingediend volgt een gesprek met de bank. Wij
adviseren u graag bij de voorbereiding van dit gesprek, om snel en in
één keer tot het gewenste resultaat te komen.

Onze werkwijze

In een kredietaanvraag kunnen een aantal zaken worden opgenomen:
• Een beschrijving van u als ondernemer en uw onderneming
• Uw visie en strategie
• Het investerings- en financieringsplan
• Beschikbare jaarrekeningen
• Een prognosebalans en -resultaatrekening
• Eventueel een liquiditeitsbegroting

Tijdens een gesprek brengen wij uw ambities, doelstellingen en wensen
in beeld. Om een goed beeld te krijgen van de gevolgen van de plannen,
stellen wij gezamenlijk een haalbaarheidsanalyse op. Die kan bestaan
uit een resultaat- en een liquiditeitsbegroting. Er wordt gekeken naar
de gevolgen van de investering op de exploitatie van de onderneming
en de gevolgen hiervan voor de liquiditeiten. Op basis van onze ervaring
maken wij een inschatting van de haalbaarheid van de financiering. Het
vervolg van het financieringstraject is afhankelijk van de omvang en
complexiteit van het financieringsvraagstuk. Vooraf maken we met u
duidelijke afspraken over onze vergoeding.

Aanvraag bancaire financiering

De adviseurs van Schipper Agro weten wat de bank belangrijk vindt en
kunnen u helpen de digitale aanvraag volledig en juist in te dienen.
Kleine financieringsuitbreiding
Ook bij minder complexe financieringsvraagstukken verlangt uw
kredietverstrekker een door u onderbouwde aanvraag. Deze wordt dan
meestal digitaal bij de kredietverstrekker ingediend. Hiervoor dienen
diverse gegevens te worden aangeleverd, waaronder de prognosebalans
en resultaatrekening. Ook moet u diverse vragen omtrent uw bedrijf,
competenties en strategie beantwoorden. Wij helpen u graag om dit in
één keer goed bij uw kredietverstrekker in te dienen.

Complexe financieringsvraagstukken
Indien uw financieringsvraagstuk complexer is, kunnen wij u helpen
een volledig uitgewerkte kredietaanvraag op te stellen. Wij werken
hierbij samen met de financieringsspecialisten van de Schipper Groep.

In de aanvraag wordt dieper ingegaan op de gerealiseerde en
geprognotiseerde resultaten. Er wordt een risicoanalyse gemaakt en
beschreven hoe u hiermee omgaat of wenst te gaan.
Wij kunnen het plan voor u indienen bij uw huisbank of bij een andere
kredietverstrekker. Vervolgens begeleiden wij u, indien gewenst, bij de
gesprekken met de bank. Wij helpen u graag de offertes te beoordelen
en een keuze te maken, zodat u komt tot een optimale financiering voor
uw plannen.
Uiteraard staan onze adviseurs van Schipper Agro ook na het toekennen
van uw kredietaanvraag klaar om u van verder financieel advies te
voorzien op het gebied van bijvoorbeeld accountancy, bedrijfsovername
en pensioenadvies.

Meer weten?

Heeft u vragen of bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact op met onze specialisten.
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