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Financial resources
en outsourcing
projecten en investeringen. Hij draagt bij aan het beheer
door deze informatie ter beschikking te stellen van het
management.
De controllers van onze afdeling beschikken over ervaring
in financieel beheer en controlling, grondige kennis van
IFRS en de Amerikaanse boekhoudnormen (US GAAP) en
krachtige analyseprogramma’s. Ze onderscheiden zich
door hun praktische benadering en beperken zich niet tot
het denkwerk, maar passen hun kennis en ervaring ook
toe in de praktijk.

Boekhouding en reporting
Deloitte Financial Resources werkt met een team van
ervaren en hoogopgeleide accountants en financiële
experts. In hun respectieve vakgebied zijn ze vertrouwd
met de beste praktijken op het vlak van boekhouding,
fiscaal beheer en reporting.
Ze zijn getraind in het dagelijkse gebruik van alle MS
Office-programma’s en een uitgebreid gamma boekhouden reportingprogramma’s, inclusief ERP-systemen zoals
SAP, Oracle, JD Edwards….
Bedrijven doen een beroep op onze accountants in de
volgende situaties: achterstand (of onnauwkeurigheid)
in de verwerking van boekhoudtransacties; vertrek
of tijdelijke afwezigheid van personeel, van
boekhoudmedewerkers tot de financiële manager;
belasting-, btw- en andere aangiften met strikte
deadlines; parallelle administratieve systemen tijdens
de implementatie van nieuwe IT en/of MIS tools;
reorganisatie van de financiële afdeling of andere
financiële projecten.
Controle
De controller is een financieel-economische expert die
grondig vertrouwd is met de organisatie en bijdraagt aan
het beheer door de beslissingen van het management te
ondersteunen met relevante en betekenisvolle cijfers.
In tegenstelling tot de accountant is de controller eerder
intern, op het management gericht. Zijn kerntaak bestaat
uit de inzameling, verwerking, analyse en rapportering van
de financiële informatie die het management nodig heeft.
Hij bouwt zijn reporting op aan de hand van verschillende
variabelen: omzet, kosten, kostprijs, activa, simulatie van
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Kredieten en invordering
Hoewel bedrijven de invordering traditioneel als een
basisfunctie beschouwen, realiseren ze zich steeds
meer dat het verbeteren van het invorderingsproces
aanzienlijke winst oplevert. Onze specialisten in kredieten
en invorderingen beheersen de analyseprocessen en
softwaretools die noodzakelijk zijn voor een efficiënte
behandeling van de invorderingen.
Onze benadering gaat echter verder dan feiten en cijfers.
We weten dat persoonlijke communicatievaardigheden
en commercieel instinct essentieel zijn om de krediet- en
invorderingstaken met succes te beheren. Achteloosheid
bij de invorderingen kan immers uw klantenrelaties
schaden. Anderzijds kan een efficiënt beheer de
klantenrelaties verbeteren.
Deloitte biedt krediet- en invorderingsdiensten aan in
drie domeinen: consultancy, operationele assistentie
en outsourcing. Onze specialisten verstrekken gericht,
pragmatisch advies en reporting tools. Ze verlenen een
uitgebreid gamma diensten zoals het versturen van
betalingsherinneringen, opvolging, onderzoek van de
kredietwaardigheid en het oplossen van conflicten tot het
volledige beheer van de invorderingen door de kantoren
van Deloitte.
Co-sourcing
Een sleutel voor succes
Ons Financial Resources team kan deze diensten
samenbrengen in een structurele oplossing op basis van
een ‘co-sourcing’-benadering. In dit partnerschap zijn
alle partijen gezamenlijk verantwoordelijk voor het succes
van het project. Bij outsourcing dragen de bedrijven de
controle van de processen vaak over aan een externe
partij. In onze co-sourcing oplossingen daarentegen is de
betrokkenheid van beide partijen essentieel.

Financial resources & co-sourcing
Boekhouding & reporting

Controle

Kredieten & invordering

Dagelijkse boekhouding

Brug tussen IT en operationele
afdelingen

Ageing & DSO

Transacties leveranciers
Debiteurenprocessen
Treasurytransacties

Versterken van uw cashflowpositie
Interne controller en
SOX-verantwoordelijke

Optimalisering bedrijfskapitaal

Kost accounting en
kostprijsberekening

Beperking schuldenrisico

Btw- en fiscale boekhouding
Planning en budgettering

Verbeteren processen voor beste
praktijken

Afsluitingen
Definitie prestatie-indicatoren
Management reporting

Kredietwaardigheid bestaande
klanten

Definitie succesfactoren in projecten
Consolidatie
Omzetting vlg. lokale
boekhoudnormen
Reconciliatie
procesoptimalisering

Bepalen kredietlimieten
Ontwikkeling en implementatie
strategische scenario's
Investeringsanalyse en
projectsimulatie

Invoer bankafschriften
Betalingsherinneringen en
invorderingsproces

Risicobeheer
Procedure beste praktijken
boekhouding

Opvolging nabestellingen

Maintenance van Business
intelligencesystemen

Payroll accounting
Project Controller
Beheer vaste activa
Plant Controller
Overgang IFRS
Analyse financiële planning
Fiscale, btw- en auditassistentie

Co-sourcing: een sleutel voor succes
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