BEDRIJFSECONOMISCHE ANALYSE

De operationele werking, toekomstplannen en algemene visie van veel
organisaties hangen nauw samen met de financiële situatie en de financiële
prognose van die organisatie en de sector waarin zij actief is. Aan de hand van
de bedrijfseconomische analyse krijgt u helder advies en een overzicht van
uw belangrijkste verbeteropportuniteiten. Door uw financiële weerbaarheid
onder controle te houden, en uw financiële transparantie te vergroten,
heeft u als beleidsmaker een stevige houvast om de juiste koers te varen.

METHODIEK
De bedrijfseconomische analyse bestaat uit een gedetailleerde doorlichting
van uw resultatenrekening en uw financiële balans. Onze adviseurs
onderzoeken voor u uw kosten, uw opbrengsten, uw financieringsstructuur
en uw financieel resultaat. Ze beoordelen de diverse onderdelen van uw
organisatie en denken proactief na over de beslissingen die u moet nemen.
Het gaat hierbij om een sterkte-zwakte analyse waarbij zowel positieve
aspecten als optimalisatiemogelijkheden aan bod komen.

NAUWKEURIG RESULTAAT
Voor een accuraat resultaat van de analyse, maken we gebruik van diverse
technieken:
Horizontale analyse: hoe evolueren de verschillende componenten in
de loop van de tijd?
Verticale analyse: hoe verhouden de verschillen componenten zich
ten aanzien van elkaar? Hierbij gaat aandacht uit naar bijvoorbeeld de
dagprijs, VSB-opbrengsten, subsidies ...
Ratioanalyse: is uw organisatie financieel gezond? Hoe staat het met
uw liquiditeit, solvabiliteit …? Naast de klassieke indicatoren kijken
we naar de sectorspecifieke indicatoren (bv. personeelskost).
VSB-financiering: om een nauwkeurige analyse en een genuanceerde
beoordeling op organisatieniveau van de personeelsinzet
(bv. in functie van de zorggraad) uit te voeren, maken we gebruik van
de VSB-gegevens.
Benchmarking: we benchmarken uw gegevens met onze
referentiecijfers, zowel uit de openbare als uit de private (vzw)
sector. Hiervoor beschikken we over een up-to-date databank die
een betrouwbare vergelijking mogelijk maakt.

PROBIS CONSULT
Probis Consult adviseert en begeleidt zorg- en welzijnsvoorzieningen
en diensten op diverse domeinen bij de opmaak en de uitrol van hun
strategisch beleid en de ontwikkeling van hun organisatie.
Deze voorzieningen en diensten evolueren naar een moderne,
professionele en dienstverlenende organisatie waarin klantgerichtheid,
efficiëntie en effectiviteit centraal staan.

BENIEUWD WAT PROBIS CONSULT VOOR U KAN BETEKENEN?
Neem contact op met ons via info@probis.be
of 014 58 58 00. We helpen u graag verder.
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