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IN NO TIME AUDIT READY

BESPAAR TIJD EN GELD

GOEDE VOORBEREIDING EN SNELLE DOORLOOPTIJD

InControl.
DE BESTE VOORBEREIDING OP DE 

JAARREKENINGCONTROLE

UNIEKE COMBINATIE BUSINESS INTELLIGENCE EN ACCOUNTANCY
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Afhankelijk van de aard en de complexiteit van uw
onderneming is er gedurende de periode van de
jaarrekeningcontrole intensief contact tussen uw
medewerkers en het accountantsteam. Reken hierbij
rustig op drie à vier uur per dag. Uren die niet aan de
dagelijkse werkzaamheden besteed kunnen worden.
Een enorme piekbelasting, met als gevolg dat er werk
blijft liggen. En het vervelende van dit alles is, het
komt elk jaar weer terug. Vaak met dezelfde vragen en
benodigde informatie.

Met InControl bent u in no time audit ready
Dat dit hele proces vele malen efficiënter kan en moet
is wel duidelijk. Met InControl bent u in korte tijd audit
ready en heeft u op ieder moment de beschikking
over de gewenste financiële gegevens. In de praktijk
betekent dit dat u jaarlijks veel tijd gaat besparen bij
het verkrijgen en aanleveren van de gevraagde gegevens 
bij de jaarrekeningcontrole. Naast tijd, bespaart u
hiermee geld en dat ieder jaar weer!

Gecombineerde oplossing: dashboards en
accountancy advies
InControl is een dienst die wij hebben ontwikkeld met 
gespecialiseerde data-analisten en (register-) accountants. 
Hierdoor is een op Microsoft Power BI gebaseerde 
oplossing ontstaan met standaard dashboards en 
rapportages.

Goede voorbereiding, snelle doorlooptijd
Dankzij de gecombineerde expertise van business 
intelligence en kennis van het accountancyvak, kunnen 
wij u de juiste ondersteuning bieden tijdens de 
voorbereiding van de jaarrekeningcontrole.
Door vooraf alle benodigde informatie, rapporten of
controles aan te leveren, kan de doorlooptijd van de
wettelijke controle door de accountant aanzienlijk
worden verkort. Denk hierbij o.a. aan het aanleveren
van financiële rapportages met vergelijkende cijfers,
budgetten en marges. Maar ook met vooraf gemaakte
analyses op bijvoorbeeld gewijzigde bankrekening-

InControl.
Veel ondernemers hebben er mee te maken: de jaarrekeningcontrole. Jaarlijks weer een drukke en stressvolle periode met veel 
uitzoekwerk en verzamelen van informatie. Zou dat niet anders kunnen zodat de voorbereiding van de jaarrekeningcontrole soepel 
verloopt en u tijd overhoudt? Met InControl is dat vanaf nu mogelijk en bent u in no time klaar voor deze controle. Geen piek-
belasting meer bij uw medewerkers van de financiële administratie, maar rust en vertrouwen rondom de jaarlijkse financiële audit.

nummers, inloghistorie en steekproeven. Op deze
manier kunt u al veel kostbare tijd besparen van zowel
u als van de accountant en heeft u geen verrassingen
achteraf in de vorm van meerwerknota’s.

Met InControl bieden wij een complete dienstverlening
rondom de controle van de jaarrekening. 
Werkzaamheden die wij o.a. kunnen verzorgen:
• Rondrekening van omzet en btw;
• Aansluiting grootboek en project- en/of
  loonadministratie;
• Aansluiting grootboek en bankexports;
• Onderbouwing/specificatie jaarrekeningposten en
  transactiestromen;
• Analyse risicovolle controleposten en -processen;
• Verloopoverzichten t.b.v. voorraad, debiteuren/ 
  crediteuren

Voordelen InControl
• Vermindering van de werkdruk;
• Snellere doorlooptijd, lagere accountantskosten;
• Gebruik van standaardrapportages;
• Unieke combinatie van business intelligence en
accountancykennis;

• Jaarrekeningcontrole zonder verrassingen.

Benieuwd naar de mogelijkheden van InControl?
Kijk snel op www.ingenie.nl of scan de QR-code.


