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UW RELEVANTE 
CIJFERS

MAANDELIJKSE 
OPVOLGING

MINIMALE
WORKLOAD

ONLINE EENVOUDIG EN 
OVERZICHTELIJK

1. 

U bepaalt zelf welke para-

meters u in de rapporten 

opneemt voor een per-

tinente bedrijfsvoering 

zoals ú het ziet.

2. 

Elke maand vinger aan de 

pols. Niet meer wachten 

op uw balans voor een 

inzicht in uw kosten en 

opbrengsten. 

3. 

Van start in 6 stappen. 

Na een eenmalige selectie 

van kerncijfers uit uw 

boekhouding genereert 

u maandelijkse rapporten 

zonder extra werk.

4. 

U kunt de rapporten op 

elk moment raadplegen 

op een beveiligde web-

site, ook thuis, bij de bank 

of onderweg.

5. 

Maandelijks één enkele 

pagina met begrijpelijke 

cijfers in een overzichte-

lijke tabel, eenvoudig om 

te genereren, eenvoudig 

om te lezen.

MACS Report is een beleidsinstrument dat uit uw boekhouding toegankelijke, 

overzichtelijke en transparante rapporten maakt. MACS Standard (MACS 

Result, MACS C&F en MACS Perform) kan uitgebreid worden met MACS Budget 

en MACS Consolidation.



MACS C&F
GELDSTROMEN

MACS PERFORM
OPERATIONELE PARAMETERS

Een strategische bedrijfsvoering is niet compleet met louter 

boekhoudkundige of kasmatige data. Met Macs Perform 

genereert u rapporten die u maandelijks inzicht geven in uw 

operationele werking.

MACS Perform bevat parameters in de volgende standaard 

rubrieken:

Commercieel  ·

(bv. productgroepen, nieuwe markten, nieuwe producten enz.)

Operationeel  ·

(bv. machinebezetting, afval enz.)

Financieel  ·

(bv. betalingstermijnen, leveranciersposities enz.)

Organisatie  ·

(bv. opleiding, aantal werknemers, interim-uren enz.)

Boekhoudkundige winst of verlies stemmen vaak niet over-

een met de effectieve stand van uw fi nanciele rekeningen. 

Aanvullend aan de cijfers van uw kosten- en opbrengsten-

rapport genereert u maandelijks een overzicht van de 

geldstromen.

MACS C&F bevat parameters in de volgende standaard 

rubrieken:

Werkkapitaal  ·

(leveranciers, klanten, voorraad… )

Investeringen  ·

(gebouwen, materieel… )

Leningen  ·

(Korte en Lange termijn, straight loan… )

Kaspositie  ·

(bankrekeningen)

Enkele voorbeeldrapporten zijn te raadplegen op www.macsreport.com

)

In MACS Result bepaalt u zelf welke boekhoudkundige rekening u linkt aan welke 

subrubriek. Elke subrubriek kunt u in één oogopslag vergelijken met dezelfde cijfers 

van  de vorige maanden en het vorige jaar (per maand en cumulatief) en/of met het 

gebudgetteerde cijfer (optie).

Omzet
Variabele kosten

Brutocontributie

Vaste kosten

Nettocontributie

Overheadkosten

Exploitatieresultaat

Financiële kosten/opbrengsten

Resultaat voor belastingen

MACS RESULT
HELDER INZICHT IN UW OPBRENGSTEN- EN KOSTENSTRUCTUUR

MACS STANDARD
OPVOLGING VAN UW MAANDELIJKSE RESULTATEN
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MACS CONSOLIDATION
OPVOLGING VAN UW GROEPSRESULTATEN

Beheert u meerdere afdelingen of onafhankelijke ondernemingen, al 

of niet internationaal gespreid, en wilt u ook deze in groep opvolgen, 

dan kan u de rekeningen van deze verschillende afdelingen/onderne-

mingen consolideren. MACS Consolidation maakt het u eenvoudig. 

Zelfs voor buitenlandse ondernemingen met andere boekhoudkun-

dige rekeningen in andere munten biedt MACS Consolidation u een 

eenvormig rapport, helder en overzichtelijk. 

MACS Consolidation verloopt in 3 stappen

Stap 1 Ondernemingen voor consolidatie bepalen.

Stap 2  Consolidatierekeningen selecteren die vanwege onder-

linge verrichtingen niet mee opgenomen worden in de 

consolidatie.

Stap 3  Rapporten genereren met één druk op de knop.

MACS BUDGET
OPVOLGING VAN UW BUDGET

Met MACS Budget kunt u voor elke subrubriek doelstellingen bepa-

len. Door de maandelijkse opvolging van de realisatie van uw doel-

stellingen kunt u uw bedrijfsvoering snel en strategisch evalueren 

en bijsturen.  

MACS Budget verloopt in 3 stappen

Stap 1  Cijfers huidig jaar analyseren en vervolledigen.

Stap 2  Budgetplan volgend jaar opstellen. MACS doet u een voor-

stel op basis van de huidige cijfers en die uit het verleden. 

Stap 3  Jaarbudget dient opgesplitst naar maandbudgetten en dit 

via 3 keuzemogelijkheden: 

gelijkmatige verdeling over de maanden ·

automatische verdeling volgens de maandvariaties van  ·

het vorige boekjaar

manuele verdeling per maand ·

BE 0821 811 417

Mogelijke bijkomende modules  

MACS EA
EXTERNAL ADVISOR

De gebruiker kan de External Advisor toegang bieden tot zijn/haar rapporten zodat  ·

besprekingen effi ciënt kunnen voorbereid worden en verlopen.

Bent u een External Advisor dan biedt Macs u een platform met 1 login. Hiermee kunt u alle  ·

ondernemingen waar u toegang toe hebt, op een eenvoudige manier consulteren.


