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Introductie
Veel bedrijven wachten te lang met het implementeren van een
goede rapportage structuur. Als de juiste informatie niet op de
juiste manier wordt verzameld, is een intelligente analyse en een
nauwkeurige planning onmogelijk.
Het belang van financiële management rapportage
is tweeledig: het geeft u een beter idee van wat er
in de toekomst zou kunnen gebeuren en het stelt u
in staat om te analyseren wat er reeds is gebeurd en
deze informatie te gebruiken om de juiste koers voor
de toekomst te bepalen.
Gedetailleerde management rapportage is het
geheime wapen van CEO’s en algemeen directeuren
van bedrijven met ambitieuze groeiplannen. Deze
rapportage laat zien hoe uw bedrijf presteert en hoe
ver u bent met het bereiken van uw doelen.

De belangrijkste redenen voor
slechte financiële rapportage
Er zijn verschillende redenen waarom bedrijven
geen gebruikmaken van maandelijkse financiële
rapportages.
Één daarvan is dat ze geen financiële man of vrouw
hebben die de cijfers kan interpreteren en omzetten in
iets dat senior managers kunnen begrijpen. Een andere
is dat ze geen tijd hebben om de rapporten samen
te stellen. Een derde is geen nieuwe systemen willen
implementeren waarmee men de vereiste gegevens
kan opvragen.

Dit weerhoudt ondernemers ervan te migreren naar
een nieuw rapportage platform. Dit is gevaarlijk
omdat het verwarring in het bedrijf in stand houdt en
het probleem verergert.
Het opzetten van een rapportage structuur is hard
werk maar op de lange termijn voorkomt het allerlei
soorten vragen.
Financiële management rapportages kunnen
onderstaande informatie inzichtelijk maken:
Hoe effectief uw team is in het beheersen van
kosten
Welke van uw producten of diensten het meest
winstgevend zijn
Wie uw meest waardevolle klanten zijn
Waar uw break-evenpunt ligt.
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Al uw zakelijke gegevens binnen handbereik betekent
dat u hiaten en zwakke punten in één oogopslag kunt
vinden, een duidelijk beeld heeft van de toekomst en
dagelijks de koers aanpast om ervoor te zorgen dat u
nog steeds in de goede richting gaat.

Een parttime CFO kan de structuur
van uw financiële rapportage
verbeteren
Het CFO Centrum kan u voorzien van een zeer ervaren
en senior CFO met ‘ervaring binnen het groot bedrijf’
voor een fractie van de kosten van een fulltime CFO.
De voordelen van periodieke toegang tot
financiële, kwalitatieve management rapportages
zijn verstrekkend. Het rendement van de
bedrijfsonderdelen komt voort uit gedegen rapporten
en stelt u in staat om potentiële bedreigingen aan te
pakken en te profiteren van de groeimogelijkheden
voor uw bedrijf.
Het verbindende effect van periodieke, snelle en
kwalitatieve beslissingen op basis van sterke gegevens
en rapporten kan niet worden overschat.

Krijg nu toegang tot kwalitatieve
financiële rapportage
Met de hulp van een van onze parttime CFO’s
kunt ook u profiteren van het hebben van
periodieke, kwalitatieve management rapportage.
Klik op de volgende link www.cfocentrum.nl/
financieledoorbraaksessie/ voor een gratis één-op-één
gesprek met één van onze parttime CFO’s.
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“

Kies de 5 belangrijkste indicatoren
die het succes van uw bedrijf kunnen
weergeven en maak deze onderdeel
van uw maandelijkse planning en
rapportage
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