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Hoe kunnen wij u ondersteunen? 

Uw uitdaging 

Goede sturingsinformatie is een cruciale voorwaarde om 

succesvol te kunnen ondernemen en te groeien. Wat we vaak 

zien is dat de managementrapportage zich beperkt tot de 

maandelijkse resultatenrekening en daarmee niet aansluit op 

de strategische doelstellingen.  Onze ervaring is dat andere 

informatie nodig is om goede keuzes te kunnen maken. 

Hierbij kunt u denken aan onder andere:

• Strategische financiële en niet financiële KPI’s

• Liquiditeitsprognoses

• Trendanalyses

• Informatie omtrent beheersing van de risico’s

Wat kan YellowFinance voor u betekenen?

Bij YellowFinance hebben we veel organisaties geholpen om 

de management rapportages te verbeteren en daarmee 

de strategische ambities te realiseren. Onze mensen 

hebben veel ervaring met het opzetten en verbeteren van 

managementrapportages bij veel verschillende organisaties. 

In combinatie met onze praktische insteek zijn wij in staat om, 

samen met u, oorzaken te benoemen en oplossingen te bieden. 

Wat doen we? 

We analyseren de opzet en inhoud van uw huidige 

management rapportages. Daarnaast bespreken wij het 

rapportageproces met de betrokken medewerkers en gaan 

we met het management nader in op de strategie, visie, 

doelstellingen en de gewenste sturingsinformatie.

Wat leveren we?

We bespreken de uitkomsten van onze analyses en bieden 

u een op maat gemaakt verbeterplan aan. Onze verwachte 

tijdsbesteding is circa drie dagen. Wij brengen hiervoor een 

vast tarief in rekening van EUR 2.250.



Good to really know you!

YellowFinance ondersteunt organisaties in dynamische 

omgevingen op financieel (strategisch) gebied. Wij zijn 

enthousiaste hoog opgeleide professionals met veel ervaring 

in het oplossen van complexe vraagstukken. Onze kennis 

en jarenlange ervaring maakt dat we vraagstukken vanuit 

een breder (ondernemers)perspectief benaderen. Graag 

zetten wij die kennis in om ondernemingen te ondersteunen 

bij (financiële) vraagstukken en met het realiseren van de 

groeiambities!  

Waar staan wij voor? 

De juiste mens op de juiste plek voor het beste resultaat. 

Dat is Yellow. Wij geloven in betekenisvolle relaties en halen 

het beste uit onszelf en de mensen om ons heen. We herkennen 

de complexe financiële (strategische) uitdagingen waar onze 

relaties mee worstelen, maken deze bespreekbaar en lossen 

ze samen slim en effectief op.
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