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De AA-Accountant: uw vertrouwenspersoon

Als mkb’er bent u druk bezig met uw bedrijfsvoering.

een toelichting daarop - samen volgens wettelijke eisen.

Een belangrijk onderdeel van uw werkzaamheden is het

Bij een bv maakt de AA-Accountant, meestal na het af

op orde houden van uw administratie en financiën.

geven van een samenstellingsverklaring, voor deponering

U staat daar niet alleen voor. U kunt een beroep doen op

bij de Kamer van Koophandel ook een publicatiejaarrekening

de Accountant-Administratieconsulent, ook wel genoemd

volgens wettelijke eisen. Gebruikers, bijvoorbeeld banken,

de AA-Accountant. U kunt bij uw AA-Accountant, dé

hechten veel waarde aan een verklaring van een AA-

vertrouwenspersoon van de mkb’er, terecht voor onder-

Accountant.

steuning en advies.
Indien nodig en gewenst kan de AA-Accountant ook de
getrouwheid van de financiële informatie controleren.

De AA-Accountant…

U krijgt dan een accountantsverklaring, hetgeen voor de

…is breed opgeleid. Op het gebied van belastingen,

gebruiker, een bankier of andere financier, van die

administratie, controle en bedrijfseconomische vragen

jaarrekening zekerheid verschaft over de juistheid en

heeft hij of zij kennis van zaken. Ga voor onderhandelingen

volledigheid van de gepresenteerde financiële informatie.

met uw bank, het opstellen van prognoses, of loonadministratieve zaken dus naar een AA-Accountant.

Titel Accountant-Administratieconsulent
De titel ‘Accountant-Administratieconsulent’ is wettelijk

…heeft een permanente educatieverplichting en is dus

beschermd. Iemand mag zichzelf pas Accountant-

op de hoogte van voor de ondernemer belangrijke

Administratieconsulent noemen als hij of zij de vierjarige

ontwikkelingen, onder andere op het gebied van wet- en

theorieopleiding

regelgeving. Met zijn of haar hulp speelt u dus altijd met

succesvol heeft afgerond én is ingeschreven in het

uw bedrijfsvoering in op actualiteiten.

AA-register van de Nederlandse Orde van Accountants-

en

de

driejarige

praktijkopleiding

Administratieconsulenten (NOvAA).
…dient zich te houden aan beroeps- en gedragsregels. Het
tuchtrecht is er om de naleving van deze regels af
te dwingen. Het tuchtrecht dient ervoor te zorgen dat de

Adviseren over fiscale zaken

AA-Accountant altijd integer, objectief, deskundig en

Een AA-Accountant adviseert over verschillende fiscale

discreet is. De kwaliteit van de beroepsuitoefening wordt

zaken. Een voorbeeld: een AA-Accountant vertelt u welke

bewaakt door kwaliteitstoetsingen. Deze worden bij alle

ondernemingsvorm het beste fiscaal bij u past. Een onder-

accountantskantoren uitgevoerd.

nemingsvorm, bijvoorbeeld een bv, heeft vergaande
fiscale, maar ook juridische consequenties. Bent u een

De AA-Accountant…

starter? Dan kan een gesprek met een AA-Accountant

…kan u met het volgende van dienst zijn.

over de juiste ondernemingsvorm noodzakelijk zijn.
Een goede voorbereiding is het halve werk!

Samenstellen en controleren van de jaarrekening
Uit uw jaarrekening blijkt hoe uw bedrijf het afgelopen jaar

Ook als u al jaren een bedrijf hebt, is het verstandig

heeft gedraaid. Uw AA-Accountant stelt deze jaarrekening

om uw ondernemingsvorm en -structuur samen met een

- die bestaat uit een balans, winst-en-verliesrekening en

AA-Accountant door te nemen. Er kunnen goede redenen

zijn om te kiezen voor een andere ondernemingsvorm.

Adviseren over subsidies

Dit speelt vooral als uw onderneming is gegroeid of juist in

Sluit een project van uw bedrijf aan op het overheidsbeleid

omvang is afgenomen. En vergeet internationaal zaken-

of dient het een maatschappelijk doel? Dan komt uw be-

doen niet. Ook hier komen veel fiscale kwesties om de

drijf wellicht in aanmerking voor één van de vele financie-

hoek kijken.

rings- en subsidieregelingen die er zijn. Uw AA-Accountant
heeft toegang tot een subsidiedatabank en vertelt u welke

Adviseren over het verbeteren van uw administratie

mogelijkheden wellicht voor u interessant zijn.

Uw AA-Accountant kan u adviseren over uw administratie
en hoe u deze het beste kunt (her)inrichten.

Is een AA-Accountant duur?
Sommigen vinden de stap naar de AA-Accountant

Houdt u uw administratie goed bij, dan wordt het voor

groot vanwege de hoogte van de tarieven. Dit is echter

u een stuk makkelijker om te zien of uw bedrijf zich

onterecht. Rekent u bijvoorbeeld ook de tijd mee die u

ontwikkelt zoals u had verwacht en of uw toekomst

zelf aan de administratie kwijt bent, terwijl u bij uit

beslissingen verantwoord zijn. Speelt u al in op de

besteding bezig kunt zijn met ondernemen? Bovendien

nieuwe ontwikkelingen en mogelijkheden van internet

kunnen de adviezen van uw accountant u ook geld

boekhouding? Vraag het aan uw AA-Accountant. De

besparen. U verdient dan het aan de accountant

AA-Accountant kan ook aangeven hoe u de efficiëntie

bestede bedrag dubbel en dwars terug!

van uw bedrijf kunt verhogen en hoe u uw kosten kunt
beperken. Hierdoor komt er bij u tijd vrij die u kunt benutten om uw omzet te verhogen.

Meer weten?
Meer informatie kunt u vinden op de website van de

Privé

NOvAA: www.novaa.nl. U kunt natuurlijk ook een afspraak

Ook in privé-aangelegenheden is de AA-Accountant een

maken met uw AA-Accountant. Die geeft u advies op

uitstekende adviseur. Denk bijvoorbeeld aan erfrecht,

maat.

huwelijksgoederenrecht en schenkingen.

Adviseren over het kopen of verkopen van een
bedrijf
Staat u op het punt om uw bedrijf te verkopen? Dan hebt
u behoefte aan iemand die u begeleidt in de te nemen
stappen. De AA-Accountant weet wat daar allemaal bij
komt kijken. Ook voor het kopen van een bedrijf kunt u
gebruikmaken van de expertise van de AA-Accountant.
Deze kijkt tijdens het hele proces over uw schouder mee:
van de voorbereiding tot en met het overdrachtsmoment.
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