“Ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf zijn
vooral op zoek naar een administratiekantoor dat oog
heeft voor hun specifieke wensen en problemen”
Cijfers liegen niet… Een onderneming kan
alleen groeien als alle financiële zaken en rapportages
goed geregeld zijn. Want alleen dan kan een ondernemer
goed beslagen ten ijs komen bij de bank, de fiscus,
de aandeelhouders en alle andere partijen die belang
hechten aan een helder inzicht in de cijfers.

Bel gerust voor een afspraak!

Financiële administratie

Ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf zijn vooral op
zoek naar een administratiekantoor dat oog heeft voor hun
specifieke wensen en problemen. Financiële adviezen en
rapportages moeten vaak snel beschikbaar zijn en een
persoonlijk gesprek mag niet weken op zich laten wachten.
Administratiekantoor de Goeijen is flexibel genoeg om op
deze wensen in te kunnen spelen. U mag bij Administratiekantoor de Goeijen rekenen op een snelle en persoonlijke
dienstverlening. Bel daarom gerust om een afspraak te maken.

•
•
•
•
•
•

verwerken van de administratie
controleren van de financiële administratie
begeleiden van de financiële administratie
samenstellen van de jaarrekening
verzorgen van tussentijdse financiële rapportages
opstellen van prognoses

Fiscale zaken
•
•
•
•
•

aangifte omzetbelasting
aangifte inkomstenbelasting
aangifte vennootschapsbelasting
aangifte successierecht en schenkingsrecht
fiscaal advies

Administratiekantoor de Goeijen

Starters

Marga Klompélaan 162 • 7207 KC Zutphen

• begeleiding bieden bij het opstellen van een 		
ondernemingsplan
• verzorgen van de inschrijving Kamer van Koophandel
• opgaaf startende ondernemer t.b.v. de belastingdienst
• opzetten en begeleiden van uw administratie
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In het kort…

uw onderneming

“Meedenken en meegroeien met uw onderneming”
Administratiekantoor de Goeijen: een vertrouwd adres voor ondernemers
die op zoek zijn naar iemand die de administratie tot in de puntjes verzorgt!

Bent u op zoek naar een betrouwbaar adres
voor het uitvoeren van uw bedrijfsadministratie?
Heeft u advies nodig voor het opstarten van
een bedrijf? Of zoekt u gewoon iemand die
uw belastingaangifte kan verzorgen? Dan is
Administratiekantoor de Goeijen hét adres voor u!

Even voorstellen… Ik ben Karin de Goeijen.
Na meerdere jaren werkzaam geweest te zijn bij verschillende
accountantskantoren heb ik er in 2006 voor gekozen om
mijn kennis en ervaring ten dienste te stellen van mijn eigen
onderneming. Sindsdien is Administratiekantoor de Goeijen
hoofdzakelijk werkzaam voor bedrijven uit het midden- en
kleinbedrijf.

Een up-to-date administratie:
het hart van uw onderneming

Het bespreken van de jaarrekening:
het resultaat van uw inspanningen

Voor veel ondernemers is het voeren van een goede
administratie en het verzorgen van de belastingaangifte
een hele opgave die veel tijd in beslag neemt. Tijd die u
als ondernemer graag wilt besteden aan andere zaken.
De administratie vormt echter wel het financiële hart van
uw onderneming. Het is daarom van groot belang dat de
administratie juist en up-to-date is. Met zo’n administratie
kunt u tijdig de juiste financiële beslissingen nemen en
het rendement van uw onderneming verhogen.

Doordat Administratiekantoor de Goeijen periodiek uw
administratie bijwerkt, is zij uitstekend in staat om u als
ondernemer adequaat te adviseren en te begeleiden.
Op basis van uw administratie wordt de jaarrekening
van uw bedrijf samengesteld en besproken. Daarbij wordt
niet alleen gekeken naar het resultaat van het afgelopen
jaar, maar zal er zeker ook worden gekeken naar de
toekomst van de onderneming. De jaarrekening vormt
tevens de basis voor de aangifte inkomstenbelasting
en/of vennootschapsbelasting.

De financiële administratie uitbesteden?
Een kwestie van vertrouwen!
Gelukkig kunt u de verwerking van uw administratie met
een gerust hart uitbesteden aan Administratiekantoor de
Goeijen. Daarmee geeft u alle administratieve rompslomp
uit handen. U hoeft zich geen zorgen meer te maken over
de verwerking van uw administratie en ook uw belastingaangiften worden tijdig verzonden. Kortom u houdt uw
handen vrij voor het managen van uw onderneming.
Omdat het uit handen geven van uw administratie
en de bijbehorende fiscale afwikkeling een kwestie
van vertrouwen is, dient u zich wel thuis te voelen bij
Administratiekantoor de Goeijen. Administratiekantoor de
Goeijen gaat uiteraard vertrouwelijk om met uw bedrijfsinformatie en zorgt voor een uitstekende rapportage ten
behoeve van de fiscus en andere externe partijen.

Starters

Starters kunnen rekenen op een adequate
advisering en begeleiding bij het opstellen van een
ondernemingsplan, de inschrijving bij de Kamer van
Koophandel, het aanvragen van een btw nummer,
aanmelding als startende ondernemer bij de
belastingdienst, het opzetten en begeleiden van de
administratie en het verzorgen van fiscale aangiften.

Detachering

Het kan zijn dat u als ondernemer
wordt geconfronteerd met een eenmalige piek in
de werkzaamheden op uw afdeling boekhouding.
Administratiekantoor de Goeijen biedt u op tijdelijke basis
ondersteuning en/of vervanging op administratief gebied.

