
Raak meer in control dankzij onze 
datagedreven controleaanpak

Hoe gaat onze datagedreven 
audit in zijn werk?

Vraag een persoonlijk 
gesprek aan!

De voordelen van 
onze datagedreven 
controleaanpak:

Data extraheren
Wij onttrekken in één keer de 
gehele data vanuit uw ERP-
systemen. Dit scheelt u tijd in 
bijvoorbeeld het aanleveren van 
exports van facturen, Excellijsten 
met handmatige boekingen en 
grootboekkaartjes.

Validatie van de data
De juistheid en de volledigheid 
van de data wordt gevalideerd. 
De accountant kan er vervolgens 
op vertrouwen dat zijn analyse is 
gebaseerd op dezelfde data als 
de data die uw bedrijf gebruikt bij 
het produceren van de financiële 
overzichten.

Generieke en maatwerk analyses 
voor alle gangbare ERP-systemen
Onze specialisten kunnen de 
analyses in principe uitvoeren 
voor alle gangbare ERP-pakketten 
en bankapplicaties. De analyses 
passen we aan op basis van de 
wensen en behoeftes vanuit 
uw onderneming en/of het 
controleteam. 

Verificatie uitkomsten en 
presentatie in dashboards
Wij analyseren de data en de 
uitkomsten hiervan stellen wij 
beschikbaar middels dashboards.

Bevindingen formuleren 
en consequenties 
jaarrekeningcontrole bepalen
Samen met de accountant 
formuleren wij onze bevindingen 
en bepalen we de consequenties 
voor de jaarrekeningcontrole. 
Dankzij onze aanpak verlopen de 
jaarrekeningcontroles sneller, zijn 
de resultaten betrouwbaarder en 
controleren wij direct de gehele 
populatie.

In elke fase van onze accountantscontrole 
passen wij data-analyse toe. Dit gaat van 
het verkrijgen van inzicht in de entiteit 
en haar omgeving, het uitvoeren van 
risico-inschattingswerkzaamheden en 
het evalueren van de opzet en werking 
van de interne beheersingsmaatregelen. 
Maar zeker ook tot het uitvoeren van 
gegevensgerichte werkzaamheden, zoals 
cijferanalyses en detailcontroles. 

Intelligenter, effectiever en van betere 
kwaliteit
Middels gebruik van data-analyses kunnen 
wij gerichtere vragen stellen. Controles 
verlopen intelligenter en effectiever, 
waardoor wij meer aandacht en tijd 
kunnen besteden aan de kwaliteit van de 
accountantscontrole. Daarnaast is het 
mogelijk de gehele populatie te controleren. 

De inzichten die hieruit voortkomen helpen 
u meer in control te zijn over uw financiële 
processen. U krijgt nieuwe inzichten in 
potentiële risico’s, te verbeteren processen 
en uitzonderingen die eerst onderbelicht 
bleven. In onze audits passen wij de 
volgende analyses toe:
•  Controles op doorbreking 

functiescheidingen (can do vs. did do)
•  Analyse op bankbetalingen 
•  Autorisatie van inkoopfacturen 
•  Integrale verbands-controles, zoals: 

- Geld-goederenbeweging 
- Urenverantwoording 
- Standenregisters 
- Three-way match

Onze specialisten kunnen de analyses in 
principe uitvoeren voor alle gangbare ERP-
pakketten en bankapplicaties. 

datagedreven 
audit
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Contact
Wilt u meer weten over de toepassing 
van datagedreven audit  binnen uw 
organisatie? Neem dan contact op met 
Edwin van Haare.

Over Edwin van Haare
Edwin van Haare is bijna 20 jaar 
actief als registeraccountant. Hij 
is eindverantwoordelijke voor de 
jaarrekeningcontrole en andere assurance-
werkzaamheden. Daarnaast bestaat 
zijn praktijk uit het adviseren van vaak 
internationaal opererende (familie)
bedrijven bij tal van vraagstukken 
en uitdagingen. Hij opereert daarbij 
multidisciplinair en schakelt daarbij 
veelvuldig met (data)specialisten. 

edwinvanhaare@wvdb.nl
+31 88 194 87 49

Dankzij de inzet van data-analyse 
controleren wij uw jaarrekening 
intelligenter, efficiënter en effectiever.

Omdat wij in één keer al uw data uit uw 
ERP-systemen onttrekken, hoeft u geen 
handmatige exports te maken van facturen 
of losse excellijsten aan te leveren.

Onze gekwantificeerde bevindingen geven 
u direct nieuwe inzichten in potentiële 
risico’s, te verbeteren processen en 
uitzonderingen die eerst onderbelicht 
bleven. 

Dankzij data-analyse stellen we gerichtere 
vragen en kunnen wij meer tijd en 
aandacht besteden aan kwaliteit.


