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Interne controles

Introductie 
Veel MKB-ondernemers denken ten onrechte dat interne  
systemen het domein zijn van beursgenoteerde ondernemingen  
of overheidsinstellingen, maar ze zijn ook net zo belangrijk voor  
kleine tot middelgrote bedrijven.

Ze helpen bedrijven om prestaties en winstgevendheid 
te realiseren en vermogensverlies te voorkomen. Ze 
zorgen er ook voor dat de financiële verslaglegging 
nauwkeurig en betrouwbaar is en dat bedrijven 
voldoen aan de geldende wet- en regelgeving.

Zonder interne systemen en controles kan de eigenaar 
van een bedrijf nooit weten of de informatie volledig, 
accuraat en betrouwbaar is.

Deze controles zijn ook in het MKB nodig om het  
risico van fraude te verminderen.

Het inrichten van interne systemen alleen is niet 
genoeg: ze moeten regelmatig geëvalueerd worden 
zodat ze gelijke tred kunnen houden met de groei  
van het bedrijf.

De essentiële elementen van  
een intern controlesysteem

Een effectieve controleomgeving zal zorgen voor:

 Effectiviteit en efficiëntie van de 
bedrijfsactiviteiten

 Betrouwbaarheid van de financiële 
verslaglegging

 Naleving van de betreffende wet- en 
regelgeving

 Behoud van het vermogen

De belangrijkste redenen waarom 
bedrijven geen gebruikmaken van 
interne controlesystemen

 De ondernemers beseffen niet dat dergelijke 
systemen noodzakelijk zijn

 Gebrek aan tijd
 Het is te ingewikkeld.

Een parttime CFO kan interne  
controlesystemen voor u inrichten

Het CFO Centrum kan u voorzien van een zeer 
ervaren en senior CFO met ‘ervaring binnen het 
groot bedrijf’ voor een fractie van de kosten van een 
fulltime CFO. 

Deze parttime CFO zal u met name helpen met het 
inrichten van de vereiste controlesystemen in uw bedrijf.

Een goed intern controlesysteem bevat vijf 
belangrijke elementen:

1.  Scheiding van functies
2.  Authorisatie
3.  Documentatie
4.  Toezicht
5.  Afstemming
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Conclusie
Met het invoeren van de juiste systemen kunt 
u uw bedrijf vanuit een veel duidelijker oogpunt 
bekijken. Het besluit om het bedrijf te laten groeien 
kan worden gemaakt in de wetenschap dat het 
onderliggende model schaalbaar en robuust is.

Een parttime CFO van het CFO Centrum zal samen met 
u de architectuur van uw bedrijf herontwerpen en u wat 
bewegingsruimte geven. Hierdoor gaat u van het werken in 
een baan naar het managen van een stabiel, gezond bedrijf.

Zonder interne controles is uw bedrijf kwetsbaar. Gelukkig kan een parttime CFO u  
helpen om dat te veranderen door het creëren van een sterke interne controleomgeving. 
Wacht niet tot morgen en neem nu nog actie. Vraag vandaag nog een gratis één op- één 
gesprek aan met één van onze parttime CFO’s.
 
Tel: (035) 3333 555
email: info@cfocentrum.nl
www.cfocentrum.nl

Onze CFO heeft de financiële 
systemen en controles niet alleen 
ingericht, ze hebben ons ook  
veel geld bespaard...

“
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