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Onmisbaar
inzicht om uw doelen
en ambities te
realiseren.

FlynthVision is een uniek concept waarmee u doelgerichter dan ooit kunt ondernemen. Door inzicht te
geven in de actuele financiële situatie van uw bedrijf, stelt FlynthVision u in staat om gefundeerde
beslissingen te nemen en zo uw doelen en ambities met succes te realiseren.

Efficiënt en toekomstgericht ondernemen
Of het nu gaat om een op handen zijnde bedrijfsoverdracht, een
investering om een verbetering door te voeren in uw bedrijfsvoering of inzicht te houden in uw liquiditeitspositie; met FlynthVision weet u precies hoe u ervoor staat en wat de consequenties
zullen zijn van een bepaalde keuze. Het is onmisbaar inzicht, dat
u niet krijgt uit jaarrekeningen of andere financiële rapportages
die achteraf zijn opgesteld. FlynthVision draait om het hier en nu,
zodat u uiterst efficiënt en toekomstgericht kunt ondernemen.

“Nu de melkprijs daalt wil ik extra aandacht
voor mijn liquiditeit.”
Arjen van Vliet, melkveehouder

Advies waarmee u verder komt
FlynthVision heeft voor elk type onderneming een tool
beschikbaar waarmee u uw bedrijf kunt sturen op basis van
actuele cijfers, passend bij uw informatiebehoefte. Van een
online interactieve tool tot en met een rapportage op papier en
alle varianten daartussen, passend bij uw situatie. Deze tools zijn
ook steeds in ontwikkeling, zodat ze meegaan met de marktontwikkelingen en uw wensen. Daarnaast is de betrokkenheid
van de Flynth-adviseurs van groot belang. Zij praten en denken
intensief met u mee en geven gefundeerd advies waarmee u
écht verder komt. Wat uw doelen ook zijn, onze ervaren adviseurs
staan klaar om zo effectief mogelijk mee te werken aan uw succes.

Nieuwe kansen
en mogelijkheden
Investeringsanalyses, financieringsplannen, benchmark-sessies...
Met FlynthVision kunt u daadkrachtig nieuwe kansen en mogelijkheden creëren met uw actuele cijfers als uitgangspunt.
U kunt veel sneller beslissingen nemen, omdat uw meest recente
gegevens wanneer u dat wenst beschikbaar zijn. Dit maakt het
ook mogelijk om voortschrijdend te begroten op basis van nieuwe
inzichten en herzieningen.

“Een echt baktheater:
dat hopen we snel te realiseren.”
Inge & Willy Olink, ambachtelijke bakkers

“Een landelijke
franchise-formule. Daar ga ik voor.”
Peter Weenk, franchisenemer

Bedrijfsvergelijking
Voor een groep ondernemingen is het ook mogelijk om
met behulp van FlynthVision een bedrijfsvergelijking
te maken. Hiermee kunt u uw bedrijfseconomische
gegevens vergelijken met soortgelijke ondernemingen,
waardoor u rendementsverbeteringen kunt realiseren
en gericht kunt sturen op uw doelstellingen.

“BEDRIJVEN MET ELKAAR VERBINDEN
BIEDT VEEL KANSEN.”
Dick Bruins Slot, ondernemer

Gerichter sturen
Het onderbuikgevoel speelt bij veel ondernemers een grote rol, het
aanvoelen van marktontwikkelingen en trends en hier succesvol op
inspelen. De financiële administratie lijkt hierbij van ondergeschikt
belang, maar niets is minder waar. Als je inziet wat je met deze
cijfers kan wordt het zelfs leuk! Met behulp van FlynthVision weet je
hoe je ervoor staat. Met een duidelijk dashboard houd je het overzicht en kun je gerichter sturen.

Waarom FlynthVision?
■

Altijd inzicht in de meest recente cijfers van uw bedrijf

■

Gefundeerd advies van ervaren Flynth-adviseurs

■

Doelgericht ondernemen op basis van uw actuele
financiële situatie

■

Financiers eenvoudig periodiek
inzicht geven in uw cijfers

■

Voortschrijdend begroten op basis van nieuwe
inzichten en herzieningen

■

De beste basis voor de toekomst van uw bedrijf

■

Passend bij de ontwikkelingen in de markt en bij
uw informatiebehoefte
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Meer controle met het FlynthVision Dashboard
FlynthVision Dashboard is een standaard service van Flynth waarmee u overzichtelijk inzicht krijgt in de actuele financiële situatie van uw
onderneming. U heeft in één oogopslag de resultaten en een flexibele presentatie van een periode en vergelijkende periode(s). Indien u
meer inzicht wenst dan is FlynthVision Dashboard uit te breiden met de volgende twee modules:

Module: Dashboard Uitgebreid

Module: Dashboard Compleet

Met deze optie krijgt u de beschikking over het standaard

De meest complete tool om doelgericht te ondernemen op

FlynthVision Dashboard, aangevuld met de volgende extra’s:

basis van actuele cijfers. Als ‘FlynthVision uitgebreid’, aangevuld
met de volgende extra’s:

■

Drie boekjaren data (ten opzichte van twee boekjaren in
de standaard versie).

■

Cashflow en scenario module (uitgebreidere begroting /
prognose mogelijkheden).

■

Quick Scan module met de grootste stijgers / dalers.

■

Extrapolatie van trends in grafieken.

■

Uitgebreide kengetallen module, inclusief de mogelijkheid
om zelf KPI’s op te stellen.

■

Klanten / leveranciers, gespecificeerd bij omzet en kosten.

■

Data uitsplitsing mogelijk naar kostenplaatsen/-dragers.

■

Begrotingsmogelijkheden (zelf invoeren of inlezen via
Excel template).

■

Uitgebreide benchmarking en bedrijfsvergelijking.*

FlynthVision Dashboard Uitgebreid: € 10,- per maand.

* afhankelijk van branche / sector

FlynthVision Dashboard Compleet: € 20,- per maand.

MEER INFORMATIE?
Wilt u weten wat FlynthVision kan betekenen voor uw doelen
en ambities? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.
Onze adviseurs vertellen u graag over de mogelijkheden van
FlynthVision voor uw bedrijf. Kijk voor meer informatie op
www.flynth.nl/vision

www.flynth.nl/vision
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Flynth is een landelijk opererende advies- en accountantsorganisatie met
vestigingen in het hele land. Hoewel Flynth de uiterste zorg heeft besteed aan
de inhoud van dit leaflet, aanvaardt zij geen enkele aansprakelijkheid voor
onvolledigheid of onjuistheid noch voor de gevolgen daarvan.
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Meander 261
6825 MC Arnhem
T (026) 354 26 00
E Info@flynth.nl

