ONZE ACCOUNTANCYDIENSTEN

Samenstellen jaarrekening
De jaarrekening bestaat volgens wettelijke eisen uit een balans, winst- en verliesrekening
en een toelichting daarop. Het is de financiële verantwoording van uw bedrijf. Maar ook
een bron van informatie die kan bijdragen aan de plannen en het succes van uw
onderneming voor het komende jaar.

Samenstellen notulen jaarrekening
De jaarrekening wordt minimaal eenmaal per jaar vastgesteld in een Algemene
Vergadering van Aandeelhouders. Wij zorgen ervoor dat de verplichte en belangrijke
punten uit die vergadering op de juiste manier vastgelegd worden in de notulen.

Administratie: secretarieel en financieel
Als ondernemer bent u verplicht een ’goede administratie’ te voeren. Wij weten dat een
goede vastlegging meer overzicht en inzicht geeft en kan helpen nieuwe ontwikkelingen
en kansen op tijd te zien. Wij geloven daarom sterk in de meerwaarde van onze
administratieve diensten. Tevens zullen wij voor u, indien van toepassing, de periodieke
aangiften Omzetbelasting verzorgen, dan wel u daarin begeleiden.

Online dashboard
Als ondernemer wilt u altijd ‘de laatste stand van zaken’ weten om juiste beslissingen te
kunnen nemen. Ons Online Dashboard geeft ieder moment inzicht in uw cijfers en hun
betekenis. Tevens kunt u periodieke managementrapportages instellen met variabelen die
voor u belangrijk zijn.

Deponeringsstukken KvK
Wij ontzorgen u graag als het gaat om stukken die u wettelijk bij de Kamer van
Koophandel moet deponeren. Wij zorgen dat alle documenten tijdig en correct
beschikbaar zijn.

Aangifte vennootschapsbelasting
Als eigenaar van een BV moet u jaarlijks aangifte doen. Wij zijn altijd op de hoogte van de
laatste ontwikkelingen en kennen de regels en uitzonderingen. Wij nemen u graag het
hele aangiftetraject uit handen. Dit geldt ook voor bepaalde stichtingen of verenigingen.

Advieswerkzaamheden
Voor al uw fiscale, bedrijfseconomische of HR-vragen hebben wij een gepast advies. Dit
omdat wij werken met experts en omdat wij al jarenlang ‘thuis zijn’ bij vele ondernemers in
verschillende branches. Vraag daarom naar onze verschillende advieswerkzaamheden.

Loonadministratie
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Uw loonadministratie uitbesteden levert vaak direct voordelen op zoals minder
administratie en meer tijd over voor andere ondernemerszaken. Wij verzorgen voor u de
hele loonadministratie, rekening houdende met de van toepassing zijnde wet- en
regelgeving, inclusief de loonaangiften en de individuele jaaropgaven.

Bedrijfseconomisch advies
Op bedrijfseconomisch gebied analyseren wij knelpunten en bieden doelmatige
oplossingen aan. Zo geven wij vorm aan een optimale bedrijfsvoering van een
onderneming op het gebied van administratieve bijstand en organisatie, automatisering,
herstructureringen, bedrijfsopvolging, financieringen, begrotingen, cashflowanalyses en
liquiditeitsprognoses, alsmede investeringsselecties en financieringsaanvragen.
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Beoordelen jaarrekening
Een product dat het midden houdt tussen het zekerheidsniveau dat een
samenstellingsverklaring en een controleverklaring bieden, is een
beoordelingsverklaring bij de jaarrekening. Deze kan worden verstrekt bij jaarrekeningen
van ondernemingen die niet aan de wettelijke omvangcriteria voldoen.

Kwartaalbesprekingen
Wij coördineren en structureren onze werkzaamheden door middel van
kwartaalbesprekingen. Tijdens deze besprekingen leren wij u en uw organisatie uitgebreid
kennen en krijgen wij input over de ontwikkelingen daarin. Dat geeft ons de mogelijkheid
om proactief te adviseren. Onze ervaringen zijn dat er in de kwartaalgesprekken al vrij
veel concreet advies naar voren komt. Als zaken verder uitgezocht moeten worden,
hebben wij gezamenlijk de problematiek en doelstellingen scherp. Daardoor verlopen
adviestrajecten efficiënt en effectief. De output is concreet en to the point.

Controleren jaarrekening

€

Controle van de jaarrekening gaat een stap verder dan samenstellen. U krijgt een getrouw
en onafhankelijk oordeel over de jaarrekening waardoor er een hogere mate van
zekerheid wordt verkregen ten opzichte van het laten samenstellen van de jaarrekening.
Ook in de non-profit sector komt het regelmatig voor dat een controleverklaring wordt
geëist door bijvoorbeeld een subsidieverstrekkende instantie.

Aangifte Inkomstenbelasting
Jaarlijks dient u uw aangifte Inkomstenbelasting te doen. Hoeveel belasting u precies
moet betalen of terugkrijgt, hangt af van uw persoonlijke situatie. Wij zijn altijd op de
hoogte van de laatste ontwikkelingen en kennen de regels en uitzonderingen. Wij nemen
u graag het hele aangiftetraject uit handen.

Waardering pensioenvoorziening

</>

Het noodzakelijke rekenwerk in pensioendossiers in eigen beheer kunnen wij voor u
begeleiden. Individuele berekeningen kunnen wij voor u uit laten voeren, waaronder de
voorziening berekening voor eigen beheer toezeggingen van
DirecteurGrootAandeelhouders.

Debiteurenbeheer
Debiteurenbeheer is geen incasso! Dit hardnekkige misverstand zet veel ondernemers op
het verkeerde been t.a.v. de keuze om het opvolgen van hun debiteuren uit te besteden.
Debiteurenbeheer richt zich tevens op de activiteiten binnen de eigen onderneming.
Hierbij wordt met actieve opvolging de redenen voor het uitblijven van betalingen
achterhaald.

Fiscaal advies
De belastingwetgeving is voortdurend aan verandering onderhevig. Onze belastingadviseurs volgen deze regelgeving op de voet. Wij zijn dagelijks bezig voor u belasting te
besparen. Dat geldt zowel voor uw bedrijf als voor uw vermogen. Hoe? Door uw
organisatie en uw privéomstandigheden zo vorm te geven dat de regelgeving zo goed
mogelijk benut wordt. Wij zien het als een uitdaging om de verdiensten van uw werk, uw
bedrijf of uw vermogen zo veel mogelijk bij u te laten. Natuurlijk binnen de grenzen van de
wet.
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HR Advies

HR-ADVIES

Het resultaat van uw bedrijf wordt voor een belangrijk deel bepaald door uw werknemers.
Zij bepalen uw succes. Om dat succes te behalen heeft u soms extra ondersteuning en
expertise nodig. HR Advies ondersteunt u met een objectieve blik, kennis van mensen en
jaren ervaring bij het creëren van een werkomgeving waar uw medewerkers kunnen doen
waar ze goed in zijn.

Corporate finance
De wereld verandert voortdurend waardoor ondernemingen zich continu moeten
aanpassen aan de wisselende marktomstandigheden om in te kunnen spelen op
groeikansen voor de volgende generatie. De Jong is de consultant die door ervaring,
kennis en haar internationale netwerk de kansen in de markt optimaal kan benutten en zo
toegevoegde waarde kan leveren aan haar klanten en de verscheidene
belanghebbenden.

De Jong Supports
Dit is een onderdeel van De Jong Accountants en Adviseurs en Fiscuraat
Belastingadviseurs. De Jong Supports is een verlengstuk van uw financiële afdeling en
kan tijdelijke capaciteitsbehoefte oplossen door eigen mensen te detacheren of zzp-ers
met een financiële achtergrond, beide kwalitatief hoogopgeleid en ervaren. Hiervoor
hebben wij een poule opgericht, namelijk “De Jong Supporters”. Omdat wij regelmatig
bijeenkomsten organiseren kennen wij iedereen persoonlijk die bij ons in de poule zit. Zo
kunnen wij gericht te werk gaan en kunt u ook de grootst mogelijke zorg van ons
verwachten. De Jong Supports biedt de volgende diensten aan:

Outsourcing
Het overnemen van ondersteunende bedrijfsprocessen die niet tot uw core
business behoren, zoals ledenadministratie, ontwikkeling beleidsplan,
juridisch vraagstukken etc.

Detachering
Het vervullen van tijdelijke financiële opdrachten en administratieve
werkzaamheden.

Maatwerk Payrolling
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De totale overname van de loonadministratie van uw personeel zodat u hier
administratief en juridisch gezien geen omkijken meer naar heeft.

