Deloitte Digital Accountant

Volledige outsourcing van
onze boekhouding
TESTIMONIAL
Al bijna tien jaar staan Dimitry Lysens en
Aagje Moens aan het hoofd van het Tongerse
sterrenrestaurant Magis. Een team van een
20-tal medewerkers bedient er de gasten op hun
culinaire wenken met een pure, eerlijke keuken.
Gastronomie en design treffen elkaar in liefde voor
het ambacht en de niets onthullende schoonheid
van natuurlijke materialen. Beiden streven ze
naar onberispelijke kwaliteit én eerlijk gebruik
van natuurlijke ingrediënten. Ondanks de vele
uitdagingen waar de sector mee te kampen heeft,
zoals hoge personeelskosten, stijgende kosten
van voedingswaren en andere vaste kosten, heeft
Magis haar groei over de voorbije jaren weten
te handhaven. Sinds enige tijd hebben Aagje en
Dimitry ervoor gekozen om hun boekhouding via
het Deloitte Digital Accountant-platform te voeren.
Waarom heeft u ervoor gekozen om uw
boekhouding niet in eigen beheer te doen?
Dimitry: Wel, de horeca vraagt toch wel een specifieke
aanpak. Als ondernemer in onze sector werk je met
dagverse producten, verschillende shiften en dagelijks
een 60-tal klanten die een 100 % correcte en goede
service verwachten. Onze business vraagt aldus 110 %
van onze tijdsbesteding waardoor een intern financieel
administratief persoon geen optie is.
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De overstap naar Digital Accountant was
dus een logische keuze.
Aagje: Uiteindelijk wel. Het vergt natuurlijk wat
aanpassingsvermogen, maar we beseffen dat het onze
administratie vereenvoudigt. We hoeven enkel onze
facturen en rekeningen in te scannen en op te laden op
de portal, wat het communicatie- en verwerkingsproces
met onze accountant aanzienlijk versoepelt. Voor ons is
dàt cruciaal. Wij moeten kort op de bal kunnen spelen
doordat we meer dan één keer per maand een zicht
moeten hebben op onze kaspositie. We hebben geen
interne boekhouder, maar kunnen via de Deloitte portal
op ieder moment heel snel communiceren over onze
cijfers.
Creëert digitaal werken niet meer afstand
tussen u en uw accountant?
Dimitri: Absoluut niet, integendeel. De conversie van
het analoge naar het digitale tijdperk is onomkeerbaar
en wij springen met beide voeten op de kar van de
digitalisering. Digital Accountant gaat niet over afstand,
maar eerder over snelheid van samenwerken met de
accountant.
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