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Administratiekantoor M. Thiesen

De helpende hand
voor de kleine ondernemer

Herkent u zich hierin? U bent een kleine
zelfstandige, misschien omdat u niet (meer) in
loondienst wilt werken, misschien omdat u de
vrijheid van uw eigen beslissingen wilt hebben,
misschien omdat uw ideeën voor uw bedrijf veel
beter zijn dan die van uw concurrenten.
Hoe dan ook, u hebt een klein bedrijf en werkt
hier met hart en ziel in. Alleen, helaas komt er bij
het runnen van een eigen bedrijf meer kijken dan
alleen de kennis die u voor uw vakgebied nodig
hebt. Vooral alle regels van de belastingdienst
zijn vaak van die vervelende zaken die lastig zijn,
maar waar u toch rekening mee moet houden.
Maar niet iedereen is een boekhouder. U ook niet,
anders was u wel een administratiekantoor
gestart. Natuurlijk kunt u met uw hele hebben en
houden naar zo’n kantoor gaan en het ze daar
maar allemaal uit laten zoeken. Dan weet u zeker
dat u aan alle regels voldoet en hebt u er geen
omkijken meer naar. Maar, dat kost u handen vol
geld (zeker in verhouding met uw overige kosten)
en vaak hebt u dan pas na afloop van een jaar
inzicht in uw kosten en opbrengsten. Terwijl het
zo belangrijk is dat u dat op ieder moment van
een jaar hebt…
Beter is, om zelf uw boekhouding te doen. Op die
manier houdt u de kosten in de hand en hebt u
altijd inzicht in de geldstromen van uw bedrijf.
Maar hoe moet dat dan als u geen verstand van
boekhouden hebt?
Hier komt mijn bedrijf om de hoek kijken. Want
als er iemand zou zijn die u stap voor stap zou
helpen om die boekhouding op te zetten en te
voeren, dan zou u het vanzelf leren. En dat is nu
precies wat ik doe.
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Hoe Administratiekantoor M. Thiesen u kan
ondersteunen
Een boekhouding leren voeren gaat natuurlijk
niet in een keer. Daarom leer ik u dit in een
aantal stappen. Samen met u zet ik de
boekhouding op in een eenvoudig
boekhoudprogramma, ik leer u hierin zelf uw
kosten en opbrengsten te boeken en kom
regelmatig nakijken waar er nog problemen
zijn. Verder kom ik voor de BTW aangifte uw
boekhouding controleren en dan (eventueel
samen met u) die BTW aangifte maken. En na
afloop van een jaar maak ik dan uw
jaarrekening en de aangifte inkomstenbelasting.
En dankzij het feit dat u zelf (met begeleiding)
uw boekhouding hebt gevoerd, weet u al
behoorlijk hoe uw verlies-en winstrekening er in
uw jaarrekening uit zal zien. Bovendien kunt u
hierdoor ook gedurende het jaar uw financiën
bijsturen, als u merkt dat de verhoudingen
tussen kosten en opbrengsten niet goed zijn.
Uiteraard leert u door deze methode binnen een
jaar behoorlijk goed uw boekhouding voeren,
waardoor u mijn hulp minder nodig zult hebben.
U bepaalt zelf hoeveel tijd en energie u zelf in
uw boekhouding wilt steken en hoeveel u aan
mij wilt overlaten. Met andere woorden, u heeft
zelf in de hand hoe hoog uw administratiekosten
zullen zijn.
Vanaf slechts € 45,00 per uur excl. BTW krijgt u
alle hulp die u nodig heeft. Afhankelijk van uw
wensen kunnen we van te voren een offerte
maken, zodat u steeds weet waar u aan toe
bent.
Interesse? Neem contact op via info@akmt.nl of
tel. 0475-537733. Kijk op mijn website voor
meer informatie: www.akmt.nl.

