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Als ondernemer heeft u te maken met talloze uitdagingen en proble-
men. Onze AA-accountants komen met pasklare oplossingen. Ze an-
ticiperen vroegtijdig op uw vragen en opmerkingen. Wij zijn allround 
adviseurs op administratief, fiscaal en bedrijfseconomisch terrein. Zo 
stellen we niet alleen de jaarrekening voor u samen en verzorgen we 
uw fiscale aangiften, maar kunnen we bijvoorbeeld ook zorg dragen 
voor de keuze van uw automatisering en uw administratie. En uiteraard 
leveren we advies op maat. Natuurlijk spelen cijfers bij onze dienstver-
lening een belangrijke rol. Maar het analyseren van deze cijfers en een 
glasheldere vertaalslag maken naar uw bedrijfssituatie is minstens zo 
belangrijk. Concrete en praktische aanbevelingen vormen onze toege-
voegde waarde. Dankzij deze aanpak kunt u efficiënt inspelen op toe-
komstige ontwikkelingen en zo uw bedrijfsresultaat optimaliseren.

Schoonebeek 
Kieskamp

Schoonebeek en Kieskamp 
Accountants is uw sparring-

partner op het gebied van 
financiële dienstverlening. 

Wij hanteren een glasheldere 
werkwijze, met korte lijnen 
en gedegen adviezen. Onze 

dienstverlening is gericht op 
het midden- en kleinbedrijf 

en wordt verricht op basis 
van een no-nonsense menta-
liteit, waarbij de kernwaarden 

kwaliteit, duidelijkheid en 
zorgvuldigheid voorop staan.

Wij ontzorgen u zoveel 
mogelijk. Hierbij bent u 

ons uitgangspunt. Wij be-
spreken samen met u hoe 

uw administratie zo kan 
worden ingericht dat het zo 
efficiënt mogelijk en dus uit 
kostenoogpunt zo voordelig 

mogelijk kan worden verricht 
waarbij het belangrijkste is 

dat u tijdig de management-
informatie ontvangt die u wilt 

ontvangen.

Digitalisering 
Hoe kan ik mijn processen digitaal optimaliseren?

Alle inkomende rekeningen 
en uitgaande facturen moe-
ten worden geregistreerd, 
betaald en opgeslagen. Een 
tijdrovende klus maar wel 
een die eenvoudig groten-
deels is te automatiseren. 
Digitale facturen zijn niet 
alleen eenvoudig en snel (en 
milieuvriendelijk) te verstu-

ren, ze zijn makkelijk te koppelen met de (online) boekhouding. Maar ook 
papieren facturen zijn eenvoudig te digitaliseren en te koppelen aan de 
boekhouding en bijvoorbeeld internetbankieren.

Voordelen hiervan zijn dat geen papieren archief meer hoeft te worden 
bewaard, facturen niet eenvoudig meer kwijtraken en dat de administratie 
makkelijk op orde blijft voor onder meer de btw- of belastingaangifte. 
Het goed opzetten van digitale facturatie is niet ingewikkeld maar vraagt 
wel speciale kennis en aandacht. Daarmee wordt een hoop tijd bespaard 
en zal het proces haast als vanzelf verlopen. 

management informatie 
Heb ik de juiste en voldoende informatie om te sturen?

Wanneer u als ondernemer wilt weten waar u financieel staat om te 
kijken wat u resultaat is, zodat u actie kunt ondernemen, moet u wel wor-
den voorzien van goede managementinformatie. Wij kijken samen met u 
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welke informatie voor u belangrijk is en welke informa-
tie uzelf ook graag periodiek zou willen zien. 
Hierbij is het belangrijk dat uw administratie tijdig 
en volledig wordt verwerkt. Dit betekent tevens dat 
er in het juiste tijdvak moet zijn geboekt. Het kan ook 

inhouden dat 
in het verleden 
gemaakte boe-
kingen anders 
moeten worden 
verwerkt. 
Misschien 
moeten er meer 
verschillende 
grootboekreke-

ningen voor omzet en inkoop komen. Of kosten moeten 
meer worden gespecificeerd en per periode worden 
geboekt. Daarnaast is het voor u wellicht ook belangrijk 
dat u niet alleen financiële informatie ontvangt maar ook 
niet financiële informatie. Bijvoorbeeld de orderporte-
feuille, de acceptatiegraad van offertes, de voorraadpo-
sitie, klachten van klanten en beëindiging van contracten 
met klanten.                    
Conclusie: managementinformatie moet up to date zijn 
en moet in ieder geval aan uw wensen voldoen.

ouDe Dag
Heb ik mijn oude dag goed geregeld?

Wie stopt met werken wil doorgaan met leven. 
En dan het liefst met voldoende financiële arm-
slag. Veel werknemers bouwen daarvoor pen-
sioen op via hun werkgever. Voor het overgrote 
deel van de zelfstandige ondernemers bestaat 
er niet zoiets als een pensioenfonds. Wie niet 
tot de kleine groep zelfstandigen hoort die 
verplicht 
moet 
deel-
nemen 
aan een 
pensioen-
fonds, kan 
de ‘oude 
dag’ naar 
eigen 
behoefte regelen. Wat betekent dat concreet? 
Hoeveel geld moet er jaarlijks apart gezet wor-
den en op welke manieren kan dat?

Dat hangt in de eerste plaats af van de huidige 
omstandigheden en natuurlijk ook van de wen-
sen voor later.

Wakker liggen
Waar lig ik als ondernemer wakker van?

Er zijn vaak meer dan voldoende redenen voor 
ondernemers om wakker te liggen. Maar zijn 
die zorgen ook echt nodig? De meeste zorgen, 
onzekerheden en problemen zijn met goed 
advies en beheer te voorkomen en/of op te 
lossen.
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financièle planning
Is mijn financiële planning wel op orde? 

Welke wensen heeft u voor de toekomst? Wellicht wilt 
u een nieuwe investering doen in uw bedrijf, een ander 
huis kopen of uw bedrijf overdragen aan uw kinderen. 
Een wens kan ook zijn om reserves op te bouwen om 
later gezondheidszorg in te kopen of om bij uw over-
lijden uw partner verzorgd achter te laten. Financiële 
Planning geeft inzicht in de haalbaarheid van uw wensen 

en maakt dui-
delijk hoeveel 
inkomen en 
vermogen u 
nodig heeft om 
ze te realise-
ren. Dat biedt 
u financiële 
rust.
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