Word ook Pro-Actief en Professioneel !
Op basis van (Microsoft) Excel bouwde Casimir De exploitatie-tool. Het is een
programma waarmee periodiek een overzicht kan worden gegenereerd van de
gerealiseerde exploitatieresultaten. Dit kan vrij eenvoudig afgezet worden tegen
de voor die periode begrote opbrengsten en kosten. Met eventueel daarbij het
vergelijk met het voorgaande jaar.
De actuele weergave van de cijfers is zeer eenduidig. Excel werk goed samen met
vele boekhoud programma’s.
Bereikte resultaten in het lopende boekjaar kunnen nauw worden gevolgd waardoor er zo nodig direct kan worden bijgestuurd. ‘ Vinger aan de pols.’
Casimir’s exploitatietool biedt de ondernemer een zeer goede basis waarop hij zijn
organisatie kan sturen. De tool zelf is bovendien gratis.
Om een juiste weergave van de gerealiseerde exploitatie te krijgen dient er een
goede financiële administratie te worden gevoerd. Van groot belang is dat de juiste
opbrengsten en kosten in de betreffende periode worden geboekt. Daarnaast is het
raadzaam om voor het aanvangen van een boekjaar een begroting te maken.
Een begroting geeft een referentie zodat tijdens het lopende boekjaar kan
worden bepaald hoeveel hier wel of niet van wordt afgeweken. Tevens is het van
belang dat er bij de begroting een motivatie wordt gegeven waarom bepaalde
prognoses worden gesteld.

‘De e ploitatietool’

Bij het in gebruik nemen van de begrotings-tool zal Casimir de ondernemer
bijstaan. Naast het juist invoeren van gegevens zal vooral ook aandacht worden
besteed aan het interpreteren van de resultaten.
Wanneer de Casimir adviseur samen met u de tool heeft ingevuld met informatie
uit uw boekhoudpakket zullen er wellicht nog vragen komen.
De vragen die voortvloeien uit het invoeren van de tool zijn kostenloos.
Om de exploitatie-tool gedegen in te voeren bieden wij u standaard
2 dagen begeleiding aan. -de prijs voor de exploitatie-tool is inclusief.
2 dagen begeleiding en training bedragen. € 1.250,00

De exploitatietool maakt uw administratie leesbaar !

