Finance & Data Analytics
Rotterdam, 13 december 2018

1

De traditionele boekhouder heeft geen toekomst
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Finance Improvement Scan
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Finance Improvement Scan
Dashboard prestatie accounting Bouwbedrijf:

Financieel:
Klant:

Interne
processen:

Leren &
groeien:

Na verbeteringen:

Start:

Perspectief
1. Productiviteit
3. Boekingen
buiten periode
6. Memoriaal

2. Kosten inefficiënties

4. Negatieve saldi
7a. Verkoop facturen
7b. Inkoop facturen

1. Productiviteit

5. Inactieve
rekeningen

3. Boekingen
buiten periode

8. Credit
facturen

6. Memoriaal

2. Kosten inefficiënties

4. Negatieve saldi
7a. Verkoop facturen
7b. Inkoop facturen

5. Inactieve
rekeningen
8. Credit
facturen

9. Boekingen buiten
bankboek

10. Volledigheid
boekingen & NAW

9. Boekingen buiten
bankboek

10. Volledigheid boekingen
& NAW

11. Werkbelasting

12. Lerend vermogen

11. Werkbelasting

12. Lerend vermogen

Beter dan
gemiddeld/norm

Kleine afwijking
(<10%) t.o.v. norm

Grote afwijking
(>10%) t.o.v. norm

Geen
oordeel
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Voorbeeld resultaat 1
Organisatie:
Doel FIS:

Bouw- en aanneming
Inventariseren efficiëntie mogelijkheden

Opvallende constateringen:
40% van de facturen wordt op papier
ontvangen, ingescand en dig. verwerkt

Veel handmatig werk  besparing van
EUR 25.000

20% van de ontvangsten wordt
handmatig van de debiteuren geboekt

Gevolg van deelbetalingen  besparing
van EUR 20.000

1 debiteur is verantwoordelijk voor 25%
van de facturen en 30% van de
creditfacturen

Factuur per opdracht  veel kleine
facturen, met geregeld fouten 
besparing van EUR 30.000

In januari en februari 2x zoveel
boekingen als in andere maanden

Correcties als gevolg van jaarafsluiting,
besparing mogelijk EUR 25.000

De FIS heeft geleid tot circa EUR 110.000 aan besparingen.
5

Voorbeeld resultaat 2
Organisaties:
Doel FIS:

5 installatiebedrijven
Inventariseren best practices & leren van elkaar

Opvallende constateringen:
1x: meer dan 50% van de boekingen
via het memoriaal

Besparing van 0,5fte mogelijk door
inrichten administratief proces

1x: meer dan 20% van de
Besparing van 0,75fte mogelijk door
verkoopfacturen betrof een creditfactuur optimaliseren van verkoopfacturatie
1x: meer dan 10% van de debiteuren
betaalt contant / via kas

Besparing van 0,2fte + verlagen
verzekeringspremie met EUR 5.000

2x: ruim 50 grootrekeningen met saldi
< EUR 1.000

Veel grootboekrekeningen betekent
hoge foutkans en extra werkbelasting,

Gemiddeld EUR 30.000 besparing per bedrijf op kosten van administratie.
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Voorbeeld resultaat 3
Organisatie:
Doel FIS:

Goed doel / stichting
Inventariseren efficiëntie mogelijkheden

Constateringen:
Alle transacties handmatig verwerkt

Besparing van EUR 60.000 door
automatiseren van verwerken
transacties

Circa EUR 200.000 aan negatieve
crediteuren-saldi

Betrof dubbel betaalde facturen  terug
te vorderen

Naar aanleiding van onze analyse is besloten een nieuw financieel systeem te
implementeren. Professionals van USG Finance hebben deze implementatie
verzorgd.
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Toegevoegde waarde

ROI van 600%
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Vind je dit interessant? Wij organiseren een
masterclass
Tijdens onze Masterclass nemen we je mee in de wereld van een USG Finance Trainee.
Stel je voor: je bent net fris binnengestapt bij je nieuwe opdrachtgever en je mag gelijk
aan de bak. De accountant heeft namelijk gevraagd om over een uur een aantal
balansdossiers op te leveren terwijl deze nog niet klaar zijn! Ook krijg je het verzoek om
aan het einde van de ochtend een presentatie te geven aan de directie over de
performance van de accounting processen en om als controller een voorzet te geven
voor de begroting voor aankomend jaar. Oftewel, do you have what it takes? Onder
druk orde op zaken stellen, data analyseren en presenteren maar tegelijkertijd kritisch
durven te zijn tegenover de mensen die beslissen over jouw opdracht.
Met wat tips & tricks ga je aan de slag met deze real life case en laten we je zien hoe
finance in combinatie met IT je in de praktijk kan uitdagen.

Voorjaar 2019
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Contact

USG Finance Professionals

Dennis de Goeij, Senior Accountmanager
dennis.degoeij@usgfinance.nl
06-52057312
Else Laven, Senior Recruiter
else.laven@usgfinance.nl
06-17415320
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