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1.1

Inleiding en
algemene begrippen

Voor de manager van een afdeling binnen het bedrijf is informatie over de
kostencijfers van een afgelopen maand zeer belangrijk. Vooral wanneer hij
deze kan vergelijken met voorcalculatorische kostencijfers voor die maand.
Voor het Centraal Bureau van de Statistiek (instelling buiten het bedrijf) zijn
kosten- en opbrengstcijfers over een bepaald jaar van elke onderneming
van belang om aan de hand daarvan statistieken te kunnen opstellen.

b

Onder de administratie van een onderneming verstaan we het systematisch verzamelen, vastleggen en bewerken van gegevens, met als doel het
verstrekken van informatie ten behoeve van het nemen van beslissingen,
het beheersen van de uitvoering en het afleggen van verantwoording.

c

Enkele doeleinden van de met behulp van de adminstratie verkregen informatie zijn:
• het voorbereiden en nemen van beslissingen;
• het beheersen van de uitvoering van allerlei activiteiten;
• het afleggen van verantwoording.

d

Wanneer binnen het bedrijf wordt overwogen een nieuwe vestiging te openen, zijn begrote cijfers over kosten en opbrengsten natuurlijk zeer belangrijk voor de te nemen beslissing.
Voor de financierende bank (instelling buiten het bedrijf) zijn deze cijfers
eveneens van belang bij de te nemen beslissing over een eventuele kredietverlening.

e

Vooral wanneer in een bedrijf voor allerlei activiteiten normen bestaan, is
vergelijking achteraf van de werkelijkheid met de norm erg belangrijk voor
de beheersing van de uitvoeringsprocessen.

f

Met behulp van informatie over de uitvoering in een bepaalde afdeling kan
de manager van die afdeling zich verantwoorden tegenover zijn superieuren. Deze verantwoording is intern gericht.
Met behulp van de externe jaarrekening legt een onderneming in de vorm
van een nv/bv verantwoording af aan onder andere de aandeelhouders.
Deze verantwoording is dus extern gericht.

Uitwerkingen hoofdstuk 1 1

© Noordhoff Uitgevers bv

a

Kenmerkend voor alle in de boekhouding vastgelegde gegevens is dat hier
altijd sprake is van geldwaarden.

h

Kenmerkend voor de bedrijfsadministratie is dat deze is gericht op het interne bedrijfsproces.

i

In de bedrijfsadministratie leggen we zowel voorcalculatorische gegevens
(prospectief) als nacalculatorische gegevens (retrospectief) vast.

j

Een analytisch resultatenoverzicht is een overzicht waarin het totale in een
bepaalde periode behaalde resultaat is gesplitst naar oorzaken. Dit overzicht bevat voor het management belangrijke stuurinformatie. Negatieve
afwijkingen van de werkelijkheid ten opzichte van de normen komen zo
aan het licht. Vervolgens kan worden geprobeerd dit soort afwijkingen in
een komende periode te voorkomen.

k

Een rekeningenstelsel moet altijd precies worden aangepast aan de bijzonderheden van de betrokken onderneming.
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