Goede zaken!
Alles goed geregeld, voor uzelf en voor uw onderneming

Een dynamische
organisatie met veel
kennis en ervaring

Accountancy
Als ondernemer dient u te voldoen aan vele wetten en overige regelgeving,
welke veelal opgelegd worden door de overheid. Wij zijn ondernemers van
dienst bij het voldoen aan deze verplichtingen zoals bijvoorbeeld het samenstellen en/of controleren van de jaarrekening, het verstrekken van controle
verklaringen, etc.
Financiële administraties
Een goed opgezette en overzichtelijke financiële administratie is een must voor
een goede bedrijfsvoering. Wij helpen ondernemers derhalve bij de opzet en
het up-to-date houden ervan.
Belastingadvies
Alle ondernemers hebben te maken met een verplichte belastingaangifte,
welke wij als accountant verzorgen, eventueel in samenwerking met onze
fiscalist. Daarnaast bent u bij ons aan het juiste adres voor vraagstukken van
fiscaal-juridische aard. Hierbij kunt u denken aan herstructureringen, bedrijfsopvolging, ondernemingsstructuur, etc.
Salarisadministraties
Bij het in dienst nemen van personeel komt veel kijken. Naast de periodieke
loonverwerkingen verzorgen wij de correspondentie met Belastingdienst,
UWV, pensioenfonds en arbodienst voor u.
P&O advisering
Wij beschikken over een speciale loonafdeling met medewerkers die continue
op de hoogte blijven van alle recente ontwikkelingen op personeelsgebied en
u derhalve dus optimaal kunnen adviseren en bijstaan. Hierbij kunt u denken
aan proforma loon- en loonkostenberekeningen, advies over en samenstellen
van arbeidsovereenkomsten, advies over (secundaire) arbeidsvoorwaarden,
begeleiding bij ontslagprocedures, etc.
Subsidie-advisering
Met name de Nederlandse overheid en de Europese Commissie hebben diverse
aantrekkelijke subsidieregelingen voor ondernemers in het leven geroepen.
Hierbij kunt u denken aan MIA/Vamil, WBSO, RDA, etc. Wij zijn u graag behulpzaam bij de aanvraag, het administreren en de afwikkeling van de subsidieaanvraag.
Financiële planning
Op basis van persoonlijke gesprekken en analyses stippelen wij samen met u
een strategie uit, om uw toekomstige gewenste situatie te realiseren. Wij zijn
u graag behulpzaam met o.a. het opstellen van resultaat- en liquiditeitsprognoses, opstellen kredietaanvragen, beoordelen financieringsvoorstellen, etc.
Startersbegeleiding
Een ondernemer moet tegenwoordig niet alleen een alleskunner zijn, maar
ook een allesweter. U kunt echter niet overal van op de hoogte zijn. Wij helpen
starters daarom bij het opstellen van een ondernemingsplan, kredietaanvraag
en diverse andere praktische zaken bij het ondernemen.
Fusie & Overname
Vrijwel alle fusie- en overnametrajecten verlopen anders en blijken vaak
ingewikkelder dan gedacht. Iedere fase van het traject vereist namelijk
specifieke kennis en vaardigheden. Wij helpen de diverse fases in het traject te
onderscheiden om zodoende de optimale begeleiding te bieden.

Wij doen ons werk graag en goed, houden de kwaliteit hoog en omringen onze klanten in een
informele sfeer met de grootst mogelijke zorg. Dat vinden wij heel normaal. Ons werk is onder
te verdelen in verschillende diensten, maar wij bieden u een totaal pakket. Alles onder één dak.
Het gaat erom dat we de zaken goed voor u regelen, zowel zakelijk als privé en zowel op korte als
op lange termijn.

Vertrouwen
Al meer dan veertig jaar staat onze deur open voor iedereen met
vragen over administratieve en/of belastingzaken. Wij houden
de lijnen kort, hebben informeel contact met onze klanten en in
samenspraak wordt snel ingespeeld op allerlei vraagstukken.
Naast het persoonlijke contact en klantenbezoek informeren wij
klanten met digitale nieuwsbrieven en informatieavonden over
belangrijke ontwikkelingen.

Ontzorging
Iedere klant kan erop vertrouwen dat alle zaken met betrekking tot
accountancy, salaris- en financiële administraties keurig afgehandeld worden. Wij bieden u dienstverlening op maat onder één dak.
Dit alles met het hoogst mogelijke rendement en dat tegen scherpe
uurtarieven.

Sparringpartner
Wij zijn ervan overtuigd dat, met het juiste advies, coaching en
training, ondernemers in staat zijn het beste uit zichzelf te halen.
Onze werkwijze is gericht op het verbeteren van de performance
van de onderneming. Wij willen graag uw sparringpartner zijn!

Kracht en kwaliteit
Wij doen ons werk graag en goed, houden de kwaliteit hoog en
omringen onze klanten in een informele sfeer met de grootst
mogelijke zorg. Dat vinden wij heel normaal. Door onze aansluiting
met het SRA (Samenwerkende Registeraccountants en Accountant
Administratieconsulenten) wordt onze kracht en kwaliteit mede
gegarandeerd.

Actueel nieuws
Op onze website www.soestacc.com treft u iedere dag actueel
nieuws aan. U kunt zich daar ook aanmelden voor onze nieuwsbrief.

Horen en zien = ervaren!
Één duidelijk en helder verhaal. Een overweging waard dus. Mocht
uw interesse gewekt zijn, twijfel dan niet en bel of mail ons voor het
maken van een vrijblijvende afspraak.
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