
Betere besluiten door  
een heldere analyse

Uw voordeel:
• Expertise op afroep
• Betere analyse en voorbereiding in minder tijd
• Meer tijd voor besluitvorming en bestuur
• Onafhankelijkheid
• Vermindering aansprakelijkheidsrisico’s 

Door een goede voorbereiding kan een commissaris zijn verantwoordelijkheid op het financieel-
strategische vlak beter en met minder tijdsbeslag invullen. De tijd die anders verloren zou gaan met 
het doornemen en analyseren van cijfers en verklaringen kan nu worden benut om na te denken 
over de mogelijke consequenties en conclusies van die cijfers. Voor de commissaris én voor de 
onderneming betekent dit dus zowel tijd- als kwaliteitswinst. Ook in het licht van de jurisprudentie 
op het gebied van aansprakelijkheid en de toenemende eisen die worden gesteld aan bestuurders 
is een goede voorbereiding meer dan alleen gemak.

Waarom  Da Vinci Finance?
•  Banken analyseren een bedrijf jaarlijks, maar laten niet altijd het achterste van hun tong zien en 

zijn niet altijd bereid om te communiceren met de Raad van Commisarissen. 
•  Accountants beperken zich mede door recente ontwikkelingen steeds meer tot het opstellen 

van jaarcijfers. De accountant heeft verder t.a.v. de cijfers een belang bij -de directie van– de 
onderneming als haar opdrachtgever. Voor accountants is het jaarrapport het eindresultaat.  
Voor Da Vinci Finance een belangrijk startpunt om tot een goede analyse te komen.

•  Consultancy-firma’s beschikken vaak niet over de bancaire expertise en netwerk. 
Consultancy-firma’s kunnen bij het welslagen van bepaalde projecten een belang hebben en de 
grotere consultancyfirma’s sluiten qua affiniteit/commitment, tarief en manier van communiceren 
niet altijd aan bij het midden- en grootbedrijf

Tarief: Wie betaalt wat ?
Indien op afroep wordt gewerkt en geen afname per jaar wordt afgesproken geldt een vast 
uurtarief. Tav de financiële analyse is een meerjarenafspraak te maken. Zo kan over en weer worden 
bespaard op inlezen, inpraten en invoeren van gegevens. 

In de meeste gevallen kan de bestuurder deze kosten declareren bij de vennootschap, stichting of 
boedel, die er de vruchten van plukt.
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Stichtingsbestuurders

Meer dan voorheen wordt van stichtingen en goede doelen een transparant en professioneel 
financieel management verwacht. Door de ideële inslag en de beperkte hoeveelheid middelen is 
de focus hier niet altijd op gericht. 
Besturen gebeurt vaak náást een full time baan. Soms ontbreekt het daardoor aan tijd en expertise 
om een analyse van de financiële ontwikkeling en mogelijkheden te maken. Dit, terwijl bestuurders 
in toenemende mate maatschappelijke verantwoordelijkheid dragen voor de –financiële-  gang 
van zaken. En soms zelfs publiek verantwoording af moeten leggen met alle publicitaire risico’s 
van dien. Door de recente jurisprudentie is verder de juridische aansprakelijkheid van bestuurders 
toegenomen. En tot slot en ten overvloede wellicht; Recentelijk heeft het Centraal Bureau 
Fondsenwerving bepaald dat een stichtingsbestuurder niet langer zakelijke belangen bij de 
stichting mag hebben. Dit maakt dat een stichtingsbestuurder níet langer ook huisbankier of 
huisaccountant kan zijn. 
Da Vinci Finance kan ten behoeve van Stichtingsbesturen onafhankelijke financiële analyses 
verzorgen en onafhankelijk financieel advies uitbrengen. 

Bewindvoerder en curator

Indien zich een 5 voor twaalf of 5 na twaalf situatie voordoet is snel inzetbare financiële expertise 
van essentieel belang. De bewindvoerder of curator zelf beschikt niet altijd over de benodigde 
capaciteit en expertise. Da Vinci Finance helpt de bewindvoerder of curator om snel, deskundig  
en onafhankelijk de financiële status en mogelijkheden van het bedrijf in kaart te brengen.  
Zo wordt een onafhankelijk overzicht gecreëerd voor alle belanghebbenden. De eigenaren, 
mogelijke kopers, banken en crediteuren. 

Commissaris

Tijd, kwaliteit en aansprakelijkheid:
Door de commissie Tabaksblat en recente jurisprudentie op het gebied van aansprakelijkheids-
wetgeving zijn de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van een commissaris toegenomen.  
Per commissariaat wordt meer verwacht.
Analyse van jaarcijfers en investeringsvoorstellen, zeker bij grotere en complexe bedrijven, vergen 
zowel tijd als expertise en zijn nodig om tot een afgewogen oordeel te kunnen komen. Daar 
waar grote beursgenoteerde ondernemingen door diverse equity analisten wordt geanalyseerd, 
zijn grootbedrijf en small caps vaak te klein om te worden gevolgd. Ze zijn echter te groot en te 
complex om in enkele uren een financiële analyse te maken. Veel commissarissen hebben beperkt 
beschikbare tijd en niet alle commissarissen hebben expertise op het financiële vlak. Da Vinci 
Finance kan voor hen de voorbereidende analyse verzorgen.

Financiële analyse-service:
Da Vinci Finance levert de commissaris een complete analyse van de financiële status en 
performance van de onderneming samen met conclusies, aanbevelingen en eventuele vragen die 
daaruit voortvloeien;
• Analyse en commentaar o.b.v. van (een reeks) jaarcijfers
• Analyse van investeringsvoorstellen en eventueel
• Analyse en commentaar t.a.v. de financieringsstructuur 

Onafhankelijke expertise
De adviseurs van Da Vinci Finance beschikken allen over jarenlange ervaring op management en 
directieniveau bij een bank of een andere financiële instelling.  Ze beschikken over de benodigde 
expertise en vaardigheden. Vanuit hun leidinggevende ervaring en vanuit hun positie als zelfstandig 
ondernemer kunnen zij zich verplaatsen in uw positie als eindverantwoordelijke. Da Vinci Finance 
is onafhankelijk en niet gelieerd aan geldverstrekkers, grote ondernemingen, accountantsfirma’s of 
consultancybedrijven. Da Vinci Finance heeft een veelheid aan opdrachtgevers en is niet afhankelijk 
van enkele grotere opdrachtgevers. Dit alles garandeert onafhankelijkheid. 
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