U doet goede zaken met een accountant

Onno Kobus, directeur P&O bureau: “Nu ik weet dat de financiën
goed geregeld zijn, kan ik al mijn energie richten op mijn
bedrijf.”
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De mkb-accountant: een goede adviseur

Wat is een accountant?

Elke ondernemer heeft behoefte aan een goede adviseur,

De accountant is een breed geschoolde adviseur die

iemand die van de hoed en de rand weet op het gebied van

ondernemers bijstaat op de diverse terreinen van hun be-

ondernemen in het midden- en kleinbedrijf (mkb). De mkb-

drijfsvoering. Hij is gespecialiseerd in administratieve

accountant ís zo’n deskundige. Hij staat u met raad

dienstverlening,

en daad terzijde. U kunt bij uw accountant terecht voor

bedrijfseconomische, fiscale en branchespecifieke advise-

ondersteuning en advies.

ring. Dat maakt hem tot dé vertrouwenspersoon van de

accountantscontrole,

en

financiële,

ondernemer. Wanneer hij op bepaalde vragen geen antwoord kan geven, verwijst hij u door naar een specialist op
dat terrein. De accountant richt zich onder andere op
ondernemers in het mkb en de land- en tuinbouw, beoefenaren van het vrije beroep, en verenigingen en stichtingen.
De accountant heeft een permanente educatieverplichting
en is dus op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen voor
u als ondernemer, onder andere op het gebied van wet- en
regelgeving. Hij is verplicht zich te houden aan beroepsen gedragsregels. Zo moet hij altijd integer, objectief,
deskundig en discreet zijn. Is hij dat niet, dan krijgt hij
met tuchtrecht te maken.
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Accountantsdiensten

Samenstellen en controleren van de jaarrekening

U kunt voor verschillende werkzaamheden een beroep doen

Op basis van een gedegen administratie kunnen de

op een accountant.

periodieke cijfers en de jaarcijfers worden opgesteld.
Een jaarrekening is het jaarlijkse sluitstuk van de

Administratie

financiële administratie. Deze bestaat uit een balans, een

De accountant is bij uitstek de deskundige die u kunt

winst- en verliesrekening en een toelichting. Bij sommige

inschakelen om samen met u de administratie in te

rechtsvormen is het verplicht de jaarcijfers bij de Kamer

richten. Tot uw administratie behoren alle gegevens die

van Koophandel te deponeren. Maar net als de administra-

u vastlegt over uw onderneming, op papier of digitaal.

tie zijn ook de periodieke cijfers voor uzelf van groot

De administratie is in feite een complete weergave

belang. Ze bieden u overzicht en inzicht in de ontwikkelin-

van uw bedrijfsproces: relaties, debiteuren, crediteuren,

gen, zodat u op tijd de juiste beslissingen kunt nemen.

goederen, personeel, projecten en financiën. Houdt u uw

Welke kosten heb ik gemaakt? Stijgt mijn winst? Blijven de

administratie goed bij, dan wordt het voor u een stuk

kosten binnen de marges? Een goede administratie geeft

makkelijker om te zien of uw bedrijf zich ontwikkelt

een helder antwoord op deze vragen.

zoals u had verwacht en of uw toekomstbeslissingen

Uit uw jaarrekening blijkt hoe uw bedrijf het afgelopen jaar

verantwoord zijn.

heeft gedraaid. De accountant kan ook de getrouwheid

Als ondernemer bent u bovendien wettelijk verplicht om

van de financiële informatie controleren en hier een

een administratie bij te houden. Deze vormt immers de

uitspraak over doen. U krijgt dan een controleverklaring.

basis voor uw belastingaangiften. De Belastingdienst moet

Deze verschaft een gebruiker, een bankier of andere

alle gegevens die van belang zijn voor de belastingheffing

financier, zekerheid over de juistheid en volledigheid van

(vennootschaps-, omzet-, loon- en inkomstenbelasting)

de gepresenteerde financiële informatie. Dit maakt het

eenvoudig kunnen controleren.

eenvoudiger om bijvoorbeeld vermogen aan te trekken.

Debby Stolker, eigenaar kinderkledingwinkel: “Door slim om te
gaan met bepaalde regelingen, bespaarde mijn accountant mij
duizenden euro’s aan belasting!”

Manon Eekhout, fotograaf: “Mijn accountant attendeerde mij op
het bestaan van de startersaftrek, dat kwam natuurlijk goed
van pas!”
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Starter
Waar begint u als startend ondernemer? Werk allereerst

het namelijk ook als onderbouwing wanneer u een financie-

uw plannen tot in detail uit. Heeft u een duidelijk beeld van

ring aanvraagt. Er zijn tenslotte maar weinig startende

de producten of diensten die u gaat aanbieden? Heeft u

ondernemers die over voldoende eigen middelen beschikken

inzicht in uw potentiële klantenkring? Weet u op welke

en zonder een financiering een onderneming kunnen star-

wijze u uw product of dienst gaat verkopen? En heeft u al

ten. Op basis van uw ondernemingsplan en de bijbehorende

nagedacht over de rechtsvorm van uw onderneming? Dan

eerste balansopstelling, begrotingen en (exploitatie)

bent u op de goede weg. U kunt nu een ondernemingsplan

prognoses toetst de bank de haalbaarheid van uw plan.

opstellen, waaruit blijkt dat u aan alles heeft gedacht wat
bij het ondernemen komt kijken. Een accountant kan u hier

De omstandigheden waarin u met uw onderneming opereert

bij helpen. Hij weet precies welke onderwerpen het onder-

veranderen. U moet uw ondernemingsplan dus ook voort

nemingsplan moet bevatten en waarmee u bij uw keuzes

durend aanpassen. Misschien moet u na enkele jaren nieuwe

rekening moet houden. Daarnaast kan hij als geen ander

keuzes maken en met financiers onderhandelen over uit-

ook de cijfers op hun waarde beoordelen.

breidingsinvesteringen. U kunt zich als groeiende onder
nemer ook afvragen of uw rechtsvorm nog wel geschikt is.

Een goed doordacht ondernemingsplan biedt u niet alleen

Wellicht bent u toe aan een nieuw bedrijfspand of wilt u

ondersteuning, maar is bovendien noodzakelijk. U gebruikt

personeel aannemen. Uw accountant kijkt graag met u mee.
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Fiscale zaken

Kopen of verkopen van een bedrijf

Een accountant adviseert over verschillende fiscale zaken.

Staat u op het punt om uw bedrijf te verkopen? Dan

Een voorbeeld: een accountant vertelt u welke onder-

heeft u behoefte aan iemand die u begeleidt in de te

nemingsvorm het beste fiscaal bij u past. Bent u een

nemen stappen. De accountant weet wat daar allemaal

starter? Dan kan een gesprek met een accountant over de

bij komt kijken. Ook voor het kopen van een bedrijf kunt

juiste ondernemingsvorm noodzakelijk zijn. Een goede

u gebruikmaken van de expertise van de accountant.

voorbereiding is het halve werk (zie ook kader ‘Starter’).

Deze kijkt tijdens het hele proces over uw schouder mee:

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

van de inventarisatie tot en met het moment van over-

uw ondernemingsvorm door te nemen met een accountant.

name.

Er kunnen goede redenen zijn om te kiezen voor een andere
ondernemingsvorm, bijvoorbeeld als uw onderneming is
gegroeid of juist in omvang is afgenomen. En vergeet
internationaal zaken doen niet. Ook hier komen veel fiscale
kwesties om de hoek kijken.

Danny Proper, eigenaar cactuswinkel: “Toen ik uit wilde breiden,
bedacht mijn accountant de financiële constructies die pasten
bij mijn plannen.”

Santi Gobinda, directeur machinefabriek: “Ik heb dit bedrijf
kortgeleden overgenomen. Mijn accountant was een enorme
steun tijdens het hele proces.”
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Subsidies

Privé

Sluit een project van uw bedrijf aan op het overheidsbeleid

Ook in privéaangelegenheden is de accountant een uitste-

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

kende adviseur. Denk bijvoorbeeld aan zaken als erfrecht,

drijf misschien wel in aanmerking voor één van de vele

huwelijksgoederenrecht en schenkingen.

financierings- en subsidieregelingen. Uw accountant vertelt welke mogelijkheden interessant voor u kunnen zijn.

Meer weten?
U doet goede zaken met een accountant.

Zoekt u een accountant of wilt u meer informatie? Ga dan
naar de website van de NBA: www.nba.nl.
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