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Deloitte MKB Accountancy & Advies
Finance Support
Effectief en efficiënt

Finance Support
Een voortdurend veranderende omgeving vraagt
veel van u en uw bedrijf. U werkt met passie en u
wilt ook binnen alle onderdelen van uw bedrijf zo
effectief en zo efficiënt mogelijk werken.
•	Wilt u uw administratieve processen optimaliseren en een snel en soepel
afsluitingsproces?
•	Wilt u ondersteuning bij complexe financiële vraagstukken of het opstellen van een
balansdossier?
•	Wilt u ondersteuning bij het opstellen van de jaarrekening of fiscale aangiftes?
•	Wilt u iemand die actief uw (financiële) agenda bewaakt en beheert en de afstemming
met uw controlerend accountant verzorgt?
•	Wilt u een kritisch meedenkende sparringpartner en een strategisch en financieel
adviseur?

Uw administratie op orde
Deloitte wil uw administratieve
zorgen wegnemen en biedt
antwoorden op deze vragen via
Finance Support.
Met deze service bent u
administratief volledig op orde en
klaar voor de accountantscontrole
en bespaart u tijd en geld.
Tegelijkertijd kunnen wij uw
strategisch en financieel adviseur
zijn.

“Op een constructieve en professionele wijze heeft Deloitte ons
geholpen de administratieve processen verder op orde te krijgen.
De analyses en het meedenken hebben ons uitstekend geholpen
om verbeteringen in de organisatie door te voeren. Wij hebben de
proactieve adviezen als zeer prettig ervaren.”
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• Voorbereiden balansdossier
• Ondersteuning bij complexe
(verslaggevings-)vraagstukken
• Begeleiding op uw weg naar
controleplicht
• Analyse interne processen en
IT-omgeving
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• Opstellen (geconsolideerde)
jaarrekening
• IFRS/RJ
• Fiscale positie/aangifte
vennootschapsbelasting
• Internationale wet/regelgeving
• Administratieve bijstand

Finance
Support
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• Budgettering & forecasting
• Optimalisatie van managementrapportages
• Bedrijfsprocessen opstellen
• Risicomanagement
• Management control en ondersteuning bij strategische
beslissingen
• Detachering
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• Planning, coördinatie en realisatie
van de financiële administratie
• Analyseren en verbeteren
administratieve processen
• Opvolging management letter items
• Bewaken ‘finance agenda’
• Linking pin IT, fusies en
overnames, (family) business
tax, consulting
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Alle betrokken Deloitte adviseurs hebben ruime ervaring met administratieve
processen, werken vanuit de regio en zijn uitstekend thuis in het midden- en
kleinbedrijf en familiebedrijven.
www.deloitte.nl/mkb-accountancy-advies

Deloitte heeft een brede visie op bedrijven en is uitstekend thuis
in een palet van financiële, fiscale en juridische, IT en strategische
onderwerpen.
Meer informatie: www.deloitte.nl/mkb-accountancy-advies

Jurid
isc
h

e

cale werk
za
Fis

“Wij zijn enthousiast over de multidisciplinaire aanpak van Deloitte
om de financiële beheersing in onze onderneming verder te
verbeteren. Het team van specialisten dat bij ons over de vloer komt,
heeft zowel oog voor de onderneming als voor de familiebelangen.”
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Notities

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network
of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL
(also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please see www.deloitte.nl/about to learn more about our
global network of member firms.
© 2018 Deloitte The Netherlands

