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Met wie kan ik sparren?
Ondernemen in Nederland
is een voortdurende uitdaging. Als ondernemer heeft
u vragenwaarvoor u regelmatig een sparringpartner nodig heeft
met verstandvan zaken. Bijvoorbeeld
over uw toekomstplannen en het verkrijgenvan krediet, maar natuurlijk
ook over de belastingaangifteen de
financiële administratie.
Dat laatste is waarschijnlijk niet uw
dagelijks werk, maar wel dat van ons.
Wij staan met één been in uw onderneming en voor al uw ondernemersvragen kunt u terecht bij ons kantoor.
Uw bedrijfscijfers en branchegerelateerde cijfers zijn daarbij belangrijke
instrumenten. Maar ook onze ervaring
met andere MKB-bedrijven en sectoren biedt net dat streepje voor, net als
het feit dat wij zelf ondernemer zijn.
Wij staan u graag terzijde met raad
en daad uit de praktijk.

Hoe kan ik sturen op cijfers?
U bent wettelijk verplicht
een gedegen financiële
administratie te voeren.
Die verplichting om cijfers
goed vast te leggen biedt kansen. Als
de cijfers op orde zijn, heeft u inzicht
in omzet, verkoop en inkoop. Maar
ook in uw bedrijfskosten en het
betalingsgedragvan uw klanten. Met
een goede administratie heeft u
managementinformatie in handen die
u helpt bij het maken van de juiste
beslissingenvoor uw onderneming.
Zelf doen of uitbesteden?
U kunt ervoor kiezen om de administratie geheel of gedeeltelijk zelf te
doen.
Bij geheel uitbesteden zorgen onze
vakmensen ervoor dat uw administratie op orde is. Door automatisering
kunnen we efficiënt werken. Ook als
u liever kiest voor gedeeltelijk uitbesteden, dan bent u bij ons aan het
juiste adres. We helpen u een solide
administratieop te zetten.

Wij verwerken en controleren de
cijfersen zorgen voor duidelijke
rapportages. Ook zorgen wij ervoor
dat uitvragende partijen zoals Kamer
van Koophandel en het CBS op tijd
de juiste cijfers ontvangen.
Rapportages op hoog niveau
Vanuit de administratie
kunnen wij accuraat aan
u rapporteren. Wanneer
en hoe vaak wij dat doen,
beslistu als ondernemer zelf. De rapportages die wij voor u maken, zijn
dan ook niet beperkt tot de jaarrekening. Om regelmatig de vinger aan
de pols te houden zijn kwartaal- of
maandrapportages ook mogelijk. Zo
kan er op tijd worden bijgestuurd om
uw onderneming op koers te houden.
Onze expertise komt van pas bij
de analyse en interpretatie van die
cijfers. We bekijken de resultaten
vanuit meerdere invalshoeken en
besprekendie samen met u, waarbij
we u graag van advies voorzien.
Wie kan mijn aangifte doen?
Voor een goede aangifte is verstand
van zaken nodig. De wetgeving verandert regelmatig en de Belastingdienst
stelt steeds meer eisen.

Met onze up-to-date vakkennis en
software zorgen we voor een goede
aangifte van inkomstenbelasting,
vennootschapsbelasting, loonheffing
en omzetbelasting.
We zijn op de hoogte van de laatste
ontwikkelingen en jurisprudentie,
waardoor de aangifte aan de eisen
voldoet èn zo voordelig mogelijk voor
u uitpakt.
Financiering aanvragen
Ook het aanvragen van
een krediet is niet meer
zo eenvoudig als met
een goed plan een bank
binnenstappen. U kunt tegenwoordig kiezen uit een palet aan kredietverstrekkers, die allemaal hun eigen
regels en eisen hebben. En die soms
wel, maar soms ook niet bij uw bedrijf
passen.
Samen met u kunnen we de juiste
match maken. Daarbij zorgen wij voor
de begeleiding, de benodigde stukken
en het aanleveren van de juiste cijfers.
De slagingskans van uw kredietaanvraag wordt daardoor veel groter.
En sommige banken en instanties
geven ook alleen goedkeuring als de
aanvraag door een NOAB-kantoor is
behandeld - iets om rekening mee te
houden.

Ons NOAB-keurmerk
Ons kantoor is geaccrediteerd
door NOAB, de Nederlandse
Orde van Administratieen Belasting-deskundigen.
Dat betekent dat wij vrijwillig aan
de strenge eisenvan NOAB willen
voldoen. Het NOAB-keurmerk geeft u
deze zekerheden:
1. Kwaliteit waar je geen omkijken
naar hebt
Administratie- en belastingzaken zijn
waarschijnlijk niet uw core business.
Het moet perfect geregeld zijn, maar
u wilt er geen omkijken naar hebben.
Dat is onze taak: wij ontzorgen u in al
uw administratie– en belastingzaken.
2. Up-to-date kennis en advies
Belastingregels en –wetten veranderen regelmatig. Wij houden onze
vakkennis verplicht op peil door
permanente educatie (PE). Daarnaast
hebben we toegang tot een grote
groep specialisten, die tegen
gereduceerd tarief voor NOABkantoren en hun klanten werken.
3. Laagdrempelig en oplossingsgericht: U bent géén nummer
Wij begrijpen dat u snel een antwoord
wilt hebben op uw vragen. En dat u

persoonlijk contact wilt. Die persoonlijke benadering staat bij ons kantoor
voorop: we zijn zelf óók MKBondernemer en hebben geen 9-tot-5
mentaliteit.
4. Garantie
Ons kantoor staat voor kwaliteit, vakwerk en klanttevredenheid. Mochten
wij toch een verschil van mening met
u krijgen, dan bent u beschermd door
de NOAB Leveringsvoorwaarden,
conflictbemiddeling, een onafhankelijk Tuchtcollege en onze verplichte Beroepsaansprakelijkheidsverzekering.
5. Klaar voor de toekomst
NOAB werkt nauw samen met
de overheid en andere instanties
aan nieuwe manieren van werken en nieuwe standaarden. Daar
komenafspraken uit voort met de
Belastingdienst en andere partijen,
waar u van kunt profiteren. NOABkantoren zijn daardoor klaar voor de
toekomst.
Kennismaken?
Bel of mail ons, of loop een keer
binnen. Wij komen graag met u in
contact voor een vrijblijvende kennismaking.

