Subsidy services
Optimale benutting van (Europese) subsidies,
zonder extra administratieve lasten

Subsidy services
De subsidy services van Deloitte bieden
publieke en private organisaties
belangrijke voordelen:
•• Uw volledige subsidiedocumentatie
en -administratie wordt u uit handen
genomen.
•• Middels periodieke voortgangsrapportages blijft u op de hoogte.
•• Uw externe accountant en stakeholders
ontvangen tijdig de juiste communicatie.
Zekerheid over compliance
Wij verzorgen uw projectadministratie,
zodat u gegarandeerd compliant bent.
Desgewenst vullen wij de rol van controller
in. Een hoogwaardige boekhouding vormt
de basis voor inzicht in en beheersing van
subsidies. Uw administratie is betrouwbaar en altijd actueel. Ons geavanceerde
digitale portal biedt u voortdurend inzicht
in uw administratie.
Naast het voeren van de projectadministratie identificeren we ook
mogelijkheden tot verbetering,
automatiseren we processen waar
mogelijk en vergroten we de aandacht
voor compliance in uw organisatie.

Periodieke rapportages / Formulier C
Wij zorgen dat het zogenoemde
formulier C tijdig wordt verstrekt aan
uw externe accountant, de Europese
Commissie en andere stakeholders.
Deloitte garandeert de juistheid van de
gepresenteerde cijfers en informatie en
zorgt voor de bijbehorende documentatie.
Zekerheid zonder administratieve
rompslomp
Onze subsidieprofessionals kennen het
Europese en nationale subsidielandschap
door en door. Zo weten zij wat er komt
kijken bij de diverse subsidies in Horizon
2020, het programma voor onderzoek en
innovatie.
De rapportage aan de externe accountant
en andere stakeholders wordt vaak gezien
als een administratieve last. De ervaren
professionals van Deloitte nemen u dit
proces uit handen en verzorgen alle
communicatie met uw externe belanghebbenden. Dat scheelt uw medewerkers
tijd en voorkomt onaangename
verrassingen.
Met de subsidy services van Deloitte weet
u zeker dat uw subsidieopbrengst
maximaal is, terwijl uw inspanningen tot
het minimum beperkt blijven.

Succesvol met
(Europese) subsidies
• Compliance in
subsidiedocumentatie en
-administratie.
• Optimalisatie en automatisering.
• Periodieke
voortgangsrapportages.
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