Hoe slim wil je ondernemen?

Advisering

Hoe slim wil je ondernemen?
Van De Groof mag u meer verwachten dan alleen cijfers en rapportages. Onze toegevoegde waarde is het adviseren
van onze cliënten op basis van die cijfers en overzichten. En dat zowel op uw verzoek als proactief, als wij zaken of
ontwikkelingen constateren die voor uw onderneming van belang kunnen zijn.
Advisering op basis van cijfers en rapportages

We begeleiden u in elk gewenst deel van het traject tot en met

Voor onze advisering maken we in de basis gebruik van de

het u vergezellen bij besprekingen met de bank of investeerder.

opgestelde jaarrekening en daarnaast wordt gebruik gemaakt
van tussentijdse cijfers. Het belang van juiste rapportages

Investeringsbegeleiding

verschuift steeds meer naar deze actuele tussentijdse cijfers

Het doen van een investering vraagt telkens weer een

van uw onderneming. Voor de begeleiding bij aanzienlijke

afgewogen beslissing. Daarbij ondersteunen we u bij het in

investeringen of een financiering zijn tussentijdse cijfers zelfs

kaart brengen van alle voor- en nadelen zodat u uiteindelijk een

essentieel.

weloverwogen keuze kunt maken.

Om het beleid van uw organisatie tussentijds te kunnen

Samenwerking met partners

monitoren en - indien nodig - bijsturen, is het analyseren van

De Groof werkt intensief samen met tal van partners,

uw cijfers van het grootste belang. De Groof kan u hierin van

bedrijven en instellingen die onze cliënten bijstaan op allerlei

dienst zijn door niet alleen het samenstellen van deze periodieke

gebied. Denk hierbij aan notarissen, organisatieadviseurs,

overzichten maar ook door u te adviseren op basis hiervan.

assurantieadviseurs, pensioenadviseurs, subsidieadviseurs,
advocaten en andere juristen, banken enzovoorts. In de meer

Doordat u de beschikking heeft over tussentijdse cijfers is

dan 75 jaren van ons bestaan, hebben we in het belang

uw financiële bedrijfsvoering geheel up-to-date. Aan de hand

van u als cliënt een uitgebreid en zeer deskundig netwerk

van deze tussentijdse cijfers en in overleg met uw accountant

opgebouwd.

of adviseur bepaalt u gemakkelijker de richting van uw
onderneming.
Meer informatie
Belastingadvisering

Wilt u meer informatie over onze adviesdiensten?

De fiscale regelgeving in Nederland is complex. Daarom is

Neem dan contact met ons op. We informeren u

het voor bedrijven vaak moeilijk om alle wijzigingen zelf bij te

graag persoonlijk over het beste pakket voor uw

houden. Onze fiscale specialisten volgen de wet- en regelgeving

onderneming.

op de voet en bieden u de mogelijkheid om snel in te spelen op
veranderingen. Dat scheelt. Want enkele eenvoudige adviezen
kunnen al snel leiden tot aanzienlijke belastingbesparingen.
Financieringsbegeleiding
In verschillende stadia van uw onderneming kunt u behoefte
hebben aan diverse financieringsvormen, bij een bank of
bijvoorbeeld een private investeerder. Wij helpen u graag bij het
opstellen van uw (ondernemings)plan en de daarbij behorende
liquiditeitsbegroting ten behoeve van uw financieringsaanvraag.
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