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TESTIMONIAL

De Nationale Loterij is anno 2016 al meer dan 30 jaar actief
in het wielrennen. In 2011 besloot de Nationale Loterij om
een eigen team op te richten om zo in 2012 opnieuw actief
te zijn als hoofdsponsor van een wielerploeg in het peloton.
De exploitatievennootschap Lotto Sports Organisation (LSO)
neemt het volledige wielerluik voor haar rekening. Gregory
Maes, Senior Financial Manager bij de Nationale Loterij,
vertelt ons wat de samenwerking met Deloitte Digital
Accountant inhoudt.
Gregory Maes,
Senior Financial Manager bij
de Nationale Loterij
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Digital Accountant

Deloitte Digital Accountant
is een meerwaarde in onze
boekhoudkundige processen
en financeel management
Hoe werkt Deloitte Digital Accountant bij LSO?
Gregory: Deloitte Digital Accountant laat ons toe om
vanuit drie verschillende locaties via één tool op een
zeer eenvoudige manier met elkaar te communiceren.
Dat komt onze structuur, die uit drie aparte entiteiten
bestaat, in ieder geval ten goede. Ten eerste is er de
Service Course uit Herentals, waar de mecaniciens aan
fietsen werken, renners afspreken voor hun training
en het grootste deel van de administratie gebeurt.
Daarnaast zijn er diensten van Deloitte Fiduciaire vanuit
het kantoor in Leuven en ten slotte vinden de financiële
evaluaties plaats in onze hoofdzetel in Brussel.
Accounting heeft in de eerste plaats te maken
met recurrente processen en informatie.
Hoe zit dat bij jullie?
Gregory: Belangrijk voor ons is een boekhouding die
helemaal up-to-date is. LSO opereert namelijk met een
minimum aan eigen vermogen. Ons working capital is
daardoor zeer beperkt, omdat we afhankelijk zijn van
sponsors en ook de salarissen van onze renners op tijd
betaald moeten worden. Een nauwgezette en snelle
opvolging dringt zich dus op, want de reputatie van
onze wielerploeg hangt hiervan af.
Er moet op heel regelmatige basis gerapporteerd
worden volgens een vast en stringent canvas aan de
Internationale Wielerunie (UCI). Het verkrijgen van een
licentie is afhankelijk van deze rapportering, dus is het
heel belangrijk dat alles volgens de regels gebeurt en we
vertrekken van de boekhouding voor betrouwbare en
tijdige gegevens.
Hoe zit het digitaal accountingproces precies
in elkaar?
Gregory: De LSO-medewerkers ontvangen de facturen,
scannen ze daarna in en laden ze op het Digital
Accountant-platform. Vervolgens worden die door het
management van de ploeg op het platform elektronisch
goedgekeurd. Na de elektronische goedkeuring door het
LSO-management, worden die automatisch ingeboekt,
distilleren we hieruit een betalingsvoorstel en laden we

alles op in de portal. Dat digitale goedkeuringsproces
kan eender waar ter wereld gebeuren, bijvoorbeeld
wanneer onze sportief manager naar een factuur moet
kijken tijdens de Tour Down Under.
Digital Accountant beschikt ook over een
geïntegreerd systeem van managementrapportering. Raadplegen jullie de rapporteringen
regelmatig?
Gregory: Uiteraard, het rapport over de openstaande
saldo’s is informatie die van groot belang is voor ons.
Vroeger hadden we bijvoorbeeld problemen met
onkostenvergoedingen van onze medewerkers wegens
een te lange doorlooptijd. Als je administratie immers
niet goed zit, heeft dat een impact op de motivatie en
de sportieve prestaties van je ploeg. Op beslissingsniveau
kan bovendien vanuit diverse oogpunten financiële
rapportering gevraagd worden, die wij uit het systeem
kunnen genereren.
Uw collega’s worden als het ware in dat proces
gepusht. Hoe gaan zij daarmee om?
Gregory: Het is een change management traject langs
twee kanten. De betrokkenheid van onze stakeholders
en het creëren van structuur verhogen de kwaliteit van
onze werking en bevorderen de vlotte medewerking van
alle partijen.
Kan elke onderneming voordeel halen uit
Digital Accountant?
Gregory: De Digital Accountant biedt een toegevoegde
waarde voor ondernemingen die op regelmatige basis
nood hebben aan overzichtelijke en correcte rapporten
voor een goede bedrijfsvoering. De informatie is op
een centraal punt en overal digitaal beschikbaar, wat
de efficiëntie intern ten goede komt. Ten slotte kan
het inhoudelijk overleg met de externe accountant in
real time en zonder tijdsverlies door overmaken van
gegevens gebeuren.
www.lottosoudal.be

7

