
Begin de dag met krant, 
croissant en… de maandafsluiting

financiële keten
Binnen veel financiële afdelingen speelt het lean verbeteren van 

processen, optimaal benutten van de talenten van uw financi-

als en het effectief inzetten van middelen een vitale rol. finext  

control kent de financiële functie en weet dus als geen ander wat 

er bij komt kijken om dit samenspel ‘Best in control’ ingericht te  

krijgen. Belangrijk in het beheersen van de financiële keten is het 

juist, compleet en tijdig rapporteren. de maand-, kwartaal- en jaar-

afsluiting zijn belangrijke mijlpalen in dit proces. 

uitdagingen
een van de eerste stappen in de maandafsluiting zijn het verklaren 

van de grootboekbalansen, deze te documenteren en te archiveren. 

onderzoek heeft uitgewezen dat de meeste bedrijven de volgende 

punten als risico zien tijdens het afsluitproces:

1.  Het ontbreken van volledige balansverklaringen van nieuwe of 

bestaande grootboekrekeningen;

2.  de consistentie in het aanpassen van de bewijslast als de balans 

verandert;

3.  geen inzicht in de status van voltooiing van balansverklaringen.

oplossingen
met de Best in control-aanpak bieden wij passende oplossingen en 

helpen aan relevante, rationele en persoonlijke inzichten. dat doen 

we onder meer door diensten op maat aan te bieden. in samenwer-

king met oracle arm bieden wij de mogelijkheid om het proces 

van de balansspecificatie volledig te automatiseren. onze aanpak 

zorgt ervoor dat uw afsluitingsproces samen met de medewerkers  

vertaald wordt naar een technische inrichting. Hierdoor worden dead- 

lines gehaald, fouten in verklaringen weggenomen en compliance-

processen gewaarborgd. resultaat hiervan is dat uw bedrijf betere 

kwaliteit van informatie verkrijgt, tegen lagere kosten.

Welkom
tijdens deze vrijblijvende ontbijtsessie zullen wij een demo geven 

van deze tool en de impact op uw situatie. 

datum: 27 en 29 november 2012 

tijd: van 08.00 tot 10.00 uur

locatie: park de Werve te Voorburg, tenzij anders aangegeven.

Wilt u meer informatie? neem dan contact op met roguil goede via: 

e-mail:  roguil.goede@finext.nl

telefoon:  +31 (0)6 29 53 46 40

Waarschijnlijk zijn maandafsluiting en grootboekbalans niet de eerste zaken waar u tijdens 

het ontbijt aan moet denken. terwijl het toch een essentieel onderdeel van uw werk is, met 

veel uitdagingen. daarom nodigt finext control u uit om, samen met medefinancials, de dag vol  

inspiratie en oplossingen te beginnen tijdens een ontbijtsessie. Wij organiseren deze sessie in 

samenwerking met oracle.
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