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Data Analytics

Deloitte Geldstroomanalyse
Grip op uw betalingen!
Meer dan ooit worden organisaties
geconfronteerd met het beheersen van
kosten en het optimaliseren van
opbrengsten. Wat veel bedrijven zich niet
realiseren is dat in veel gevallen geld
onnodig weglekt. Deloitte kan helpen met
behulp van geavanceerde dataanalysetechnieken met het opsporen van
(administratieve) fouten in uw uitgaande
betalingen. De Deloitte Geldstroomanalyse geeft u grip op uw betalingen.

De omvang van de gegevens in de databases
maakt het analyseren ervan moeilijk. Hierbij speelt
mee dat de structuur van de databases veelal niet
op elkaar is afgestemd, zodat het leggen van
onderlinge verbanden tussen de databases erg
gecompliceerd kan zijn.

Wat biedt de Deloitte Geldstroomanalyse
De Deloitte Geldstroomanalyse helpt u met:






Deloitte signaleert dat bij veel organisaties ten
onrechte geld wegvloeit. Uit recent onderzoek door
Deloitte blijkt dat bij ruim een kwart van de
organisaties hierbij sprake is van opzet. Daarnaast
blijkt dat organisatie als gevolg van inefficiënt
databeheer geen duidelijk inzicht hebben in de wijze
waarop geldstromen de organisatie verlaten.
Van u wordt verwacht dat u uw uitgaande
geldstroom op orde heeft. Weet u of iedere Euro
terecht wordt betaald?
En zo niet:





Wat is de omvang?
Is het bewust of onbewust?
Hoe lang gebeurt het al?
En welke controlemaatregelen
functioneren niet?

Tot nu toe was het ontdekken van de lekken in de
uitgaande geldstroom van uw organisatie veelal
gebaseerd op toeval. Veel organisaties ontdekken
onrechtmatige betalingen immers pas na een tip of
door toeval. Daarnaast struikelen interne
accountants vaak over de enorme omvang van de
data die wordt gegenereerd via de diverse
processen in de organisatie.

Signaleren van dubbel en onrechtmatig
betaalde facturen
Testen uitgaande geldstroom op bekende
fraudepatronen
Toetsing kwaliteit van het datamanagement
Verbetering interne beheersing betaalproces
Verkrijgen van relevante managementinformatie

Met de Deloitte Geldstroomanalyse krijgt u binnen
enkele weken inzicht in welke betalingen mogelijk
ten onrechte zijn gedaan. Belangrijk daarbij is dat u
de eerste bent die dit hoort en dat u zelf aan het roer
staat om direct maatregelen te treffen. Met het
inzicht in de eventuele onrechtmatig betaalde
bedragen, kunt u ook actie ondernemen om dit geld
terug te vorderen.

Hoe gaat het in zijn werk?
In de “Deloitte Geldstroomanalyse” combineren wij
onze jarenlange ervaring op het gebied van
(forensisch) financieel onderzoek met geavanceerde
analyse technieken.

De Deloitte Geldstroomanalyse biedt u de
mogelijkheid om continu inzicht te hebben in uw
uitgaande geldstroom. Eenmaal opgezet kunnen de
analyses met een door u gewenste frequentie
worden uitgevoerd op uw gegevensbestanden.
Waarom Deloitte

Wij koppelen verschillende databestanden van uw
organisatie, zoals de betaalbestanden, het
crediteurenbestand, de salarisadministratie, maar
ook een voor uw organisatie unieke database. Door
middel van geavanceerde data-analysetechnieken
signaleren we mogelijke onrechtmatige, inclusief
dubbele, betalingen in uw uitgaande geldstroom.
Daarnaast genereren de test ook allerlei informatie
over de kwaliteit van het beheer van de
onderliggende databases en verkrijgt u allerlei
handige managementinformatie waarmee u direct
besparingen kunt realiseren.

Deloitte is al jarenlang expert in het vertrouwelijk
analyseren van financiële data. De Deloitte
Geldstroomanalyse is een combinatie van
beproefde producten die onze cliënten zowel geld
opleveren als aandachtspunten bieden voor verdere
verbetering van procescontrols.
Wij kunnen de Deloitte Geldstroomanalyse
afstemmen op de omvang van uw organisatie en op
uw specifieke wensen. Zo krijgt u altijd een voor u
op maat gesneden advies.
Wij helpen u graag met het in de greep krijgen van
uw betalingen.

Combinatie van geavanceerde analyse
technieken en forensische kennis
Deze gesignaleerde aandachtspunten worden door
onze specialisten aan u toegelicht. Dit alles met een
minimale inspanning van mensen en middelen
vanuit uw kant. Daarna kunt u aan de slag om de
onrechtmatig betaalde bedragen terug te vorderen
alsmede organisatorische maatregelen te treffen
teneinde dit voor de toekomst te voorkomen.

Contact
Wilt u meer informatie neem dan contact op met:
Jurgen van Vliet
T: +31 (0)88 288 0618
M: +31 (0)6 11 00 23 07
E: jvanvliet@deloitte.nl

Met de Deloitte Geldstroomanalyse krijgt u uw
uitgaande geldstroom in control.
Bart Graafland
T: +31 (0)88 288 01 11
M: +31 (0)6 12 58 02 12
E: bgraafland@deloitte.nl
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