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uitwerkingen opdracht  

Van Besouw Automobielhandel Groep  

Opdracht 1 
SWOT - analyse 

Sterkten Zwakten 

De actuele voorraad De smalle marges 

De betrouwbaarheid van het bedrijf De aandacht van de ondernemer ver-

schuift naar Portugal. 

De omloopsnelheid van de voorraad De ondernemer groeit zo snel dat de 

financieirng het niet bij houdt. 

De inkoopkracht van het bedrijf  

Kansen Bedreigingen 

Nieuwe markten via internet Concurrentie via internet 

Economische ontwikkelingen: vraag 

naar occasion stijgt 

Leasemaatschappijen steeds scherper 

 Bankiers financieren minder makkelijk. 

 

Er zijn veel aanvullingen op te geven. Belangrijkste valuedriver is de actuele voor-

raad die gekoppeld kan worden aan de stijging van de vraag naar “nieuwe” occasi-

ons. Belangrijkste valueblocker is de aandacht van de ondernemer voor Portugal 

(het grote weglekken van geld) en de moeilijke financieringsmarkt. Bankiers zullen 

hier iets van gaan vinden (Stoppen met die onzin bij die golfbaan. Stop het geld 

terug in de zaak). 

Opdracht 2 
Onderhandelingsmacht naar Leveranciers (leasemaatschappijen) is beperkt. Moei-

lijk om betere voorwaarden te bedingen. Onderhandelingsmacht naar de Afnemers 

(dealers) is ook beperkt omdat er veel alternatieven zijn door internet. Beide aspec-

ten betekenen voortdurende druk op de marges. Potentiële toetreders zijn er altijd, 

misschien niet in deze omvang maar van Besouw heeft maar een paar promille van 

de markt. Subsituten zijn er maar op dit moment nog te duur om voor bedreiging te 

zorgen. De Rivaliteit tussen bestaande ondernemingen is gigantisch. Deze markt is 

te beschouwen als een RED OCEAN (vechtmarkt).  

Opdracht 3 
Vooral Marktpenetratie wordt toegepast. Een groter marktaandeel in de bestaande 

markt. Een beetje Marktontwikkeling via internet en via de OccasionStunter maar 

die laatste is gevaarlijk omdat dit concurreert met zijn bestaande klanten 

.
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Opdracht 4 
In groeifase 2. Dat betekent dat de organisatie groeit naar de autonomiegrenzen. 

Management zal omslag moeten maken naar coachende rol van leidinggeven. Het 

middel-management zal meer bevoegdheden moeten krijgen om zich verder te 

ontwikkelen. Dit stelt eisen aan de kwaliteit van de managementrapportages.  

Opdracht 5 
Rentedekking is 3,46 geworden (was 5,44 en 5,71). Dit is een behoorlijke verslech-

tering.  We zien de financieringsdruk dan ook toenemen in de organisatie. De ren-

tedekking moet in principe boven de drie zijn dus is nog voldoende maar bij be-

stendig beleid gaat het door de ondergrens heen. De betalingscapaciteit is matiger 

omdat de afschrijvingscomponent beperkt is. Bij een aflossingstempo van de lange 

termijn schulden in 10 jaar is de huidige betalingscapaciteit maar net 2,1. (EBIT-

DA/Rente+aflossing 1701/453+356). De Debt Service Ratio (leencapaciteit) is 

helemaal dramatisch. Bancair is er op de 31
ste

 december ruim 8 miljoen geleend. In 

het hoogseizoen komt daar nog zo’n 5 miljoen bij. Dit betekent gerelateerd aan de 

EBITDA een Debt Service Ratio van ruim 7,5 terwijl hier 3 een veel gebruikte 

norm is. Het weerstandsvermogen van de onderneming redelijk (een solvabiliteit 

van ruim 35% en een dekkingswaarde van de activa die ook voldoende is. Maar het 

is wel in snel tempo aan het verslechteren. Vooral in het hoogseizoen bij voort-

gaande groei is de solvabiliteit aan de magere kant.  

Opdracht 6 
EBIT/Omzet 1569/95364 x 100% = 1,65% Zeer magere brutomarge 

 

Vermenigvuldigt met  

 

Omzet/Balanstotaal 95364/16028 = 5,9 behoorlijk goede omloopsnelheid 

 

Geeft een Rendement van  9,8% op het totaal geïnvesteerd vermogen. 

 

Deze kan verbeterd worden via margebeleid (betere prijzen, minder kosten) en via 

omloopsnelheidsbeleid (minder voorraad en minder debiteuren) 

Opdracht 7 
Winst   831 

Plus  

Afschrijving  132 

Plus 

Mutatie Voorziening     31 

Plus  

Mutatie Werkkapitaal 

Voorraden  (1142) negatief dus 

Debiteuren  ( 736) 

Overige vlot.act. ( 133) 

Crediteuren    623 

Overige vlot.pass. (2124) waarschijnlijk investeringscrediteuren 

 

Operationele Cashflow (2518) Zelfs zonder het effect van de investeringscrediteu-

ren zou er een negatieve operationele cashflow zichtbaar zijn geweest. De laatste 

drie jaar is de volledige winstgevendheid gaan zitten in groeiende voorraad en 

debiteuren. Dat komt door de voortdurende groei en is in werkkapitaaldagen geen 

probleem maar in cashflow dus wel. 
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Investeringscashflow:  

Investering van (1413) Op zich geen probleem: de aanbouw van het nieuwe pand. 

 

Financieringscashflow: 

Langlopende schulden 1703 de nieuwe lening 

Dividend    (1143) dit is dus wel een probleem. Als de ondernemer 

zo hard groeit, dit financiert met bancaire leningen en tegelijkertijd een terugtrek-

kende beweging maakt door excessieve dividenduitkering, dan gaat de gemiddelde 

bankier zich achter de oren krabbelen. 

Mutatie Liquide Middelen (incl RC) 

   (3371) De kassa duikelt met 242 euro maar de grote 

klapper zit in de stijging van de RC. Die groeit met 3129.  

 

Opdracht 8 
Voorraadtermijn is 23 dagen (redelijk stabiel door de jaren heen) 

Debiteurentermijn is 23 dagen (redelijk stabiel door de jaren heen) 

Crediteurentermijn is bijna 4 dagen (behoorlijke stijging  maar dat kan door een 

weekend verschuiving van betalingen zijn beïnvloed. Bedenk dat al deze ratio’s 

gemaakt zijn tijdens het dieptepunt in de markt. In februari zijn al die ratio’s 30% 

hoger.  

Uit de verhouding van deze termijnen blijkt wel de illiquiditeit van deze onderne-

ming. Als geld er aan de activakant ruim 45 dagen over doet om weer tot liquide 

middelen over te gaan en de creditzijde wil maar 4 dagen financieren dan is een 

natuurlijke liquiditeit van 10 noodzakelijk om aan de verplichtingen te voldoen.  

De Roodstand bij de bank is hiermee dan ook voldoende verklaard 

Opdracht 9 
Vooral oude debiteuren (groter dan 30 dagen) op automatische incasso zetten. Bij 

voorraad (groter dan 45 dagen) overgaan naar de Occasion Stunter. 

Bedenk dat er 80 euro verdiend wordt per auto. Dat gaat bij 1,5 maand voorraad en 

1,5 maand debiteuren volledig verloren aan rente 

Opdracht 10 
Automatische incasso, debiteureninformatie, internetbankieren, off balance finan-

ciering, etc.. 

 


