
conclusies en transparantie
Waar soms gedacht wordt dat het opstellen van een ma-
nagementrapportage typisch iets is voor grote onderne-
mingen, is dit alles behalve het geval. juist bij mkb on-
dernemingen zien we dat het gebruik hiervan zeer waar-
devol is. ondernemer en/of het management worden bij 
gebruik hiervan gedwongen om zelf conclusies te trek-
ken over de prestaties van de onderneming en de te 
voeren strategie. in de toekomst zal de vraag naar trans-
parantie de waarde van een managementrapportage 
verder vergroten. Deze rapportage voorziet het manage-
ment periodiek van de meest recente fi nanciële informa-
tie. De gerealiseerde omzet, bedrijfskosten, maar ook 
kasstromen worden blootgelegd en gespiegeld aan his-
torische cijfers en het vooraf opgestelde budget. Met 
een dergelijke rapportage wordt inzicht verkregen in ver-

anderingen, het is de vertaalslag van cijfers naar 
daadwerkelijke managementinformatie. 

inspelen op veranderingen
De huidige economische omstandighe-
den zorgen er voor dat veel onderne-
mingen in moeten spelen op dalende 
omzetten. Kosten worden waar mogelijk 
geschrapt en werkkapitaal wordt zo ver 

mogelijk teruggebracht. Het ma-
nagement van ondernemin-

gen staat als nooit tevoren 
onder druk om in te spe-
len op veranderingen en 
de balans tussen omzet 

en kosten te beheer-
sen. Wanneer de eco-

nomie weer aantrekt 
en omzetten toene-
men is het monito-
ren net zo belang-
rijk. Een voorbeeld 
hiervan is inzicht in 
de ontwikkeling 
van werkkapitaal. 
Wanneer deze op 

f requente  bas i s 
wordt blootgelegd, 

kan tijdig worden in-

gegrepen en worden voorkomen dat de onderneming 
niet verder kan groeien of in problemen komt door ge-
brek aan liquide/fi nanciële middelen. 

transparantie richting stakeholders
Het opstellen van een managementrapportage zorgt er 
voor dat cijfers up-to-date en representatief zijn, daar-
naast kunnen strategische keuzes worden onderbouwd. 
alles bij elkaar zorgt dit voor de nodige transparantie, 
een onderwerp dat door alle gebeurtenissen rondom de 
kredietcrisis in toenemende mate een rol is gaan spelen. 
Momenteel is een gebrek aan vertrouwen zichtbaar, 
transparantie is nodig om dit weg te nemen. informatie-
voorziening richting stakeholders (aandeelhouders, 
werknemers, leveranciers en kredietverstrekkers) is erg 
belangrijk. Een voorbeeld hierin is de relatie tussen afne-
mer en leveranciers. De hoogte en de duur van het leve-
rancierskrediet wordt bepaald door de betrouwbaarheid 
en het inzicht dat de leverancier heeft in het presteren 
van de klant. Daar komt bij dat wanneer leveranciers ge-
bruik maken van debiteurenverzekering, hier extra 
screening en druk achter zit vanuit de kredietverzekeraar. 
ook banken zullen zich nog meer gaan toeleggen op 
het in kaart brengen van risico’s bij kredietnemers. Nu al 
wordt het presteren van de onderneming doorlopend 
door banken getoetst en wordt aan kredietnemers een 
(interne) rating toegekend. Waar vroeger kredieten wer-
den afgegeven en deze alleen bij problemen werden 
herzien is dit straks verleden tijd. banken zullen in de 
toekomst eerder besluiten om kredietfaciliteiten in te 
trekken wanneer het risico toeneemt/oploopt. 

conclusie
Het belang van een managementrapportage is tweele-
dig. aan de ene kant is het een houvast voor de interne 
organisatie. Het helpt bij het signaleren van: (1) verande-
ringen in de prestaties van de onderneming, (2) proble-
men rondom werkkapitaal en (3) de juiste strategie van 
de onderneming. aan de andere kant draagt het bij aan 
de transparantie richting stakeholders. Een goede en 
frequente rapportage zal bijdrage aan de toenemende 
vraag naar transparantie. Voor kredietverstrekkers is al-
leen het beschikbaar stellen van een jaarrekening allang 
niet meer voldoende.
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