Financiering

Financieringen en de financiële bedrijfsadministratie zijn
zaken die horen bij het hebben van een eigen bedrijf. Maar
niet alle geldverstrekkers zijn enthousiast over het
verstrekken van een financiering voor een hippische
onderneming. Zij zien het als een risicovolle onderneming
en stellen daarom hoge eisen aan uw eigen vermogen en
het bedrijfsplan.
Een uitgebreid bedrijfsplan om de financiering van het
bedrijf te onderbouwen is daarom een absolute must.
Naast een goed plan, waarbij de geldverstrekker kijkt naar
de toekomstvisie, het ondernemerschap en de
marketingstrategie, is er ook een goede financiële
onderbouwing nodig. Denk hierbij aan de jaarcijfers van de
laatste drie jaar (bij een reeds bestaande onderneming),
maar ook aan onderhoudskosten per paard,
opbrengstmogelijkheden en de vaste lasten.

Inzicht
De FNRS vindt het ook belangrijk dat de ondernemer zich
zelf bewust is van de financiële kant van de onderneming.
De accountmanagers zijn behulpzaam bij het maken van
een goed bedrijfsplan, het bespreken van de jaarrekening
en zij verwijzen naar geschikte financiële instellingen.

Mocht u na het lezen van dit informatieblad nog vragen hebben,
dan kunt u contact opnemen met de FNRS via 088 02 24 300 of
via ondernemersdesk@fnrs.nl.

Wat vindt de FNRS?
De FNRS is groot voorstander van verantwoorde, maar
soepeler financieringsregels door de geldverstrekkende
instanties. Met een omzet van 1,5 miljard euro is de
paardensector een belangrijke pijler van de Nederlandse
economie en de moeite waard om in te investeren.

Partners
De FNRS vindt dat ondernemen in de hippische sector op
een weloverwogen en gezonde wijze dient te gebeuren: ook
financieel. Daarom heeft de FNRS een aantal relevante
partners, die gespecialiseerd zijn in het starten of
overnemen van een bedrijf. Deze partners, waaronder ABAB
en Boertjes Makelaardij, weten als geen ander wat erbij
komt kijken.

---disclaimer---De informatie in dit blad is bedoeld als algemene informatie en ter voorlichting van leden. Er
kunnengeenrechtenaandezeinformatieworden ontleend.FNRSwijsteropdatvoorspecifieke
situaties een daarop toegesneden advies dient te worden gevraagd. Hoewel dit informatieblad
met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt FNRS geen enkele
aansprakelijkheid voor eventuele fouten of andere onjuistheden (of de gevolgen daarvan).

