Hoe slim wil je ondernemen?

Accountancy

Hoe staat uw bedrijf er precies voor?
Elke cliënt heeft zijn eigen eisen en wensen als het gaat om accountancydiensten. Dat kan samenhangen met de
omvang van uw onderneming, de levensfase, maar ook met de complexiteit van uw omgeving en de uitdagingen
waarvoor u staat. In overleg kunnen we samen bepalen welke diensten voor uw onderneming nodig en wenselijk zijn.
De accountancydiensten van De Groof geven onder andere

Denk hierbij bijvoorbeeld aan een due diligenceonderzoek.

antwoord op de vraag: “Hoe staat uw bedrijf er precies voor?”

Welk onderzoek u ook nodig heeft, we werken snel en efficiënt

U krijgt een helder inzicht in uw bedrijfssituatie met behulp

zodat u tijdig de gevraagde verklaring of onderzoeksresultaat ter

van onze accountancyproducten. De meest belangrijke ziet u

beschikking heeft.

hieronder op een rijtje:
Wta-vergunning
De jaarrekening

De Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta) regelt het

Aan de hand van de samengestelde jaarrekening krijgt u inzicht

toezicht op accountants en accountantskantoren. Het doel van

in de resultaten, bezittingen, schulden en het eigen vermogen

de Wta is dat het publiek kan vertrouwen op door accountants

van uw onderneming. We bespreken de jaarrekening samen

afgegeven controleverklaringen. De Groof is in het kader van

met u en u krijgt dan ook advies op diverse terreinen zoals over

de Wta-vergunning getoetst door de toezichthouder AFM

de inrichting van uw administratie, mogelijke verbeteringen

(Autoriteit Financiële Markten) en voldoet aan het vereiste hoge

voor uw bedrijfsprocessen en eveneens fiscaal advies.

kwaliteitsniveau. Hierdoor is De Groof ook werkzaam voor

Uiteindelijk geven we indien gewenst of wettelijk vereist, een

controleplichtige ondernemingen en instellingen.

accountantsverklaring af.
Alle accountantsverklaringen
Tussentijdse rapportages

Met de Wta-vergunning kan De Groof alle

Behalve de jaarrekening heeft u vaak behoefte aan periodieke

accountantsverklaringen (samenstellings-, beoordelings-, of

rapportages. Het kan zijn dat u die nodig heeft voor bijvoorbeeld

controleverklaring) afgeven. Op basis van deze verklaringen

de bank, voor financieringsinstellingen of voor uzelf, als

kunnen bijvoorbeeld banken beslissen of ze een lening willen

sturingsinstrument voor uw organisatie.

verstrekken. Ook voor de controle op verstrekte subsidies is
vaak een accountantsverklaring noodzakelijk.

Prognoses
Naast een verslaglegging van de verstreken periode door
middel van een jaarrekening en / of tussentijdse cijfers wordt

Meer informatie

steeds vaker naar de toekomstverwachting gevraagd. Op basis

Wilt u meer informatie over onze

van de resultaten uit het verleden en uw verwachting voor

accountancydiensten? Neem dan contact met

de toekomst kan een goed onderbouwde prognose worden

ons op. We informeren u graag persoonlijk over

opgesteld. De Groof beschikt over de kennis en kunde om in

het beste pakket voor uw onderneming.

overleg met u een deugdelijke prognose op te stellen.
Bijzondere onderzoeken, voor alle zekerheid
In het zakelijk verkeer worden steeds meer verklaringen
gevraagd waarbij de ontvanger verzekerd is van de
betrouwbaarheid van de gegevens.
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