Hoe slim wil je ondernemen?

Administratie en controlling

Is uw administratie steeds actueel
en op orde?
Elke vorm van financiële dienstverlening start met een deugdelijke en actuele administratie. Een juiste, inzichtelijke en
heldere weergave van de financiële consequenties van uw activiteiten is onontbeerlijk voor het samenstellen van een
betrouwbare jaarrekening, tussentijdse cijfers, een goede aangifte en voor alle adviezen die daarop worden gebaseerd.
Samen met u zorgen we ervoor dat uw administratie steeds

Dit is ook mogelijk wanneer u tijdelijke problemen ondervindt

actueel en op orde is. U kunt ervoor kiezen om de administratie

bij (het opstarten van) de financiële administratie of het tijdelijk

helemaal zelf te organiseren of geheel of gedeeltelijk uit te

uitvallen van een medewerker.

besteden. In alle gevallen werken we nauw samen om tot het
beste resultaat te komen. Uw financiële administratie is in alle

Internetboekhouden

gevallen bij ons in deskundige handen.

Het internet biedt steeds meer mogelijkheden voor optimaal
boekhouden. Met ons online boekhoudsysteem kunt u zelf uw

De financiële administratie uitbesteden of outsourcen

administratie bijhouden. Of u laat ons de boekhouding doen

Wanneer u er voor kiest om uw administratie door ons te laten

terwijl u online de mutaties volgt. Dat verhoogt de efficiency en

verwerken, dan levert u de benodigde gegevens aan om de

snelheid van ondernemen aanzienlijk.

financiële administratie periodiek te laten bijwerken. Vaak wordt
de financiële administratie per kwartaal bijgewerkt zodat direct

Elektronische bankmutaties en intelligente scansoftware

de aangifte omzetbelasting kan worden verzorgd. Deze aangifte

Om de efficiency verder te verhogen, wordt door De Groof onder

omzetbelasting kan daarna in overleg met u elektronisch worden

andere gebruik gemaakt van elektronische bankmutaties en

ingediend bij de Belastingdienst.

intelligente software voor het scannen van facturen en andere
financiële stukken. Met diverse banken hebben wij afspraken

U kunt ook kiezen voor outsourcing. Dat betekent in de praktijk

gemaakt over de digitale aanlevering van bankmutaties. Deze

dat wij naast uw administratie ook de financiële verwerking zoals

aanlevering geschiedt uiteraard pas na uw toestemming. Door

bijvoorbeeld facturatie uit handen nemen. U hebt er dan geen

middel van dit systeem worden de aangeleverde bankmutaties

omkijken meer naar, omdat alle werkzaamheden plaatsvinden

verwerkt in uw financiële administratie. Verder wordt gebruik

volgens de afspraken die we daar samen vooraf over hebben

gemaakt van intelligente scansoftware die facturen herkent

gemaakt.

en eveneens semi-automatisch verwerkt in de financiële
administratie.

De financiële administratie gedeeltelijk uitbesteden
U kunt er ook voor kiezen om de administratie (gedeeltelijk) zelf te

Door onze ervaringen met het optimaal gebruikmaken van de

verzorgen. In goed overleg worden afspraken gemaakt wie welke

mogelijkheden van automatisering kan De Groof uw administratie

zaken voor zijn rekening neemt. Afhankelijk van de situatie kan

snel en efficiënt verwerken.

dit een globale of een inhoudelijke controle van de aangeleverde
gegevens opleveren.
Meer informatie
Ondersteuning bij u op locatie

Wilt u meer informatie over onze administratieve

Verder bieden wij u de mogelijkheid van administratieve

dienstverlening? Neem dan contact met ons op.

ondersteuning op locatie. In dat geval komt een van onze

We informeren u graag persoonlijk over het beste

medewerkers op afgesproken tijden bij u langs om de

pakket voor uw onderneming.

administratie bij te werken en eventuele problemen op te lossen.
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