Persbericht
Sentiment CFO over financiële resultaten
stabiliseert
CFO geeft prioriteit aan op peil houden cash flow
Rotterdam, 9 februari 2012 – Het optimisme van corporate CFO’s is in het laatste kwartaal van
2011 niet verder gedaald ten opzichte van het derde kwartaal. Het afgelopen half jaar daalde het
niveau tot een dieptepunt, maar lijkt nu enigszins herstellende, hoewel het negatief sentiment
overheerst.
Dezelfde trend is zichtbaar bij de houding van de CFO ten opzichte van de te nemen risico’s.
Afgelopen kwartaal was de bereidheid hiertoe tot een dieptepunt gedaald, maar er is enig teken van
herstel. De CFO lijkt zich aangepast te hebben aan de nieuwe realiteit. Dit blijkt uit de CFO Survey
van Deloitte, die nu voor de twaalfde keer is uitgebracht.
Beschikbaarheid en kosten krediet
De beschikbaarheid en kosten van bancair krediet worden door de CFO iets positiever beoordeeld,
maar het sentiment blijft negatief. Verder nemen alle vormen van financiering: obligaties- en
aandelenemissies en bancair krediet in populariteit af. Wilten Smit, managing Financial Advisory
Services bij Deloitte, zegt hierover; “Banken lenen niet graag uit omdat ze hun balans op orde willen
houden. Daarnaast is de waardering bij een aandelenemissie op dit moment veelal onaantrekkelijk.
Verder wil de CFO in het huidige economische klimaat zo weinig mogelijk afhankelijk zijn van externe
financiering”.
Verandering van prioriteit
Het aantal CFO’s dat een stabiele of afnemende cash flow verwacht is verdubbeld ten opzichte van
een jaar geleden (44% ten opzichte van 20%). De prioriteit om de cash flow op peil te houden of te
laten toenemen, neemt dan ook toe (van 46% in Q3 naar 59% in Q4). Daar staat tegenover dat het
introduceren van nieuwe producten en diensten, het aanboren van nieuwe markten, groei door
overnames en het doen van investeringen inboeten aan prioriteit bij de CFO. Jan de Rooij, partner bij
Deloitte zegt hierover; “De nieuwe economische realiteit is goed doorgedrongen tot de CFO, hij zet
volledig in op het binnenhouden van geld en realiseert zich ook dat de cash flow de komende tijd
onder druk zal staan”.

M&A en Private Equity

De verwachting van groei in M&A en Private Equity activiteit blijft laag, hoewel deze van een kleine
krimp naar een kleine positieve groei verschuift. Wilten Smit zegt hierover: “Of deze kleine
verbetering terecht is, is nog maar de vraag. Wellicht ziet men juist in het verslechterende
economisch klimaat kansen voor een overname, maar van een aanzienlijke groei in activiteit in de
M&A en Private Equity markt zal in 2012 waarschijnlijk geen sprake zijn.”
Deloitte CFO Survey
De CFO Survey is een initiatief van Deloitte Nederland. Het onderzoek wordt ieder kwartaal
gehouden onder Corporate CFO’s en volgt de financieel economische trends in de corporate markt.
Dit onderzoek betreft het vierde kwartaal van 2011 en vond plaats tussen 15 december 2011 en 13
januari 2012. De CFO survey is vanaf vandaag te downloaden.
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