Méér ondernemen….. en kosten besparen?!
nu mogelijk door inzet van de pre-audit specialisten van SMA-Accountants

Personeelskrapte bij controlerende accountants, toenemende regelgeving en de wens bij cliënten
om de controlekosten te beperken hebben een nieuwe markt doen ontstaan: pre-auditdiensten.
Uw financiële verantwoording vormt de cijfermatige weergave van uw bedrijfsprestaties. Deze
cijfers geven inzicht in de behaalde resultaten, maar leggen ook de basis voor de toekomst. Het
‘controle-klaarmaken’ van uw organisatie is dan ook van groot belang. Zo kan de controlerend
accountant direct aan de slag en kunt u verder met ondernemen.
De controlerend accountant zal ter beheersing van het controlebudget er steeds meer toe
overgaan vergaande eisen te stellen aan de inhoud en de kwaliteit van het dossier dat ten
grondslag ligt aan uw jaarrekening. De samenstelling van een dergelijk dossier is voor u vaak
tijdrovend en vraagt ook steeds meer specifieke deskundigheid door de toenemende regelgeving.

Naast ons vakkundig maatwerk op gebied van
accountancy, belastingadvisering, EDPauditing, detachering en managementconsultancy levert SMA-Accountants ook
vakkundige pre-audit specialisten. SMAAccountants heeft een landelijke dekking en
kan daardoor haar diensten snel, betrokken en
vakbekwaam leveren. De specialisten van
SMA-Accountants hebben alle expertise in
huis om u op een gedegen en persoonlijke
manier van dienst te zijn. SMA biedt
continuïteit en persoonlijke betrokkenheid.
Wij hebben dé deskundigheid vanuit onze
eigen controlepraktijk en de nodige ervaring
om medewerkers van uw financiële afdeling bij
het samenstellen van het controledossier te
ondersteunen en vergaand te ontlasten. Wij
kunnen onze deskundigheid tijdens dit proces
overdragen op uw eigen mensen, zodat de
onderneming op zowel korte als lange termijn
aanzienlijke besparingen kan realiseren op het
budget van de controlerend accountant, die u
dan niet langer zal confronteren met
onaangename budgetoverschrijdingen uit
hoofde van meerwerk.
De pre-audit specialisten van SMAAccountants zorgen ervoor, dat het
noodzakelijke samenstel- en pre-audit werk
geregeld is, vóórdat de controlerend
accountant zijn/haar werkzaamheden
aanvangt. Zo wordt het controledossier voor de
controlerend accountant samengesteld, opdat
de controle efficiënter en effectiever verloopt.

Zo hoeft u naast de dagelijkse werkzaamheden
geen tijd te besteden aan voorbereidingen van de
controle en komt er ruimte vrij voor datgene wat u
echt toegevoegde waarde levert…..uw business!!
De pre-audit specialisten van SMA- Accountants
vervullen een rol als intermediair tussen cliënt en
controlerend accountant. Als businesspartner
nemen wij werk van u uit handen in de
voorbereiding op de jaarrekeningcontrole door de
externe accountant.
Afhankelijk van uw wensen beschrijven wij tevens
administratieve processen en interne
beheersingsmaatregelen, inventariseren wij
risicogebieden, implementeren wij noodzakelijke
(nieuwe) beheersingsmaatregelen, verrichten wij
initiële cijferanalyses, stellen wij begrotingen en
prognoses op en/of verrichten wij financiële
reviews.
De toegevoegde waarde van onze pre-audit
specialisten kan als volgt worden samengevat:
• efficiency/tijdbesparing
• kosten besparing (wij zijn goedkoper)
Wij doen het efficiënt:
• u hebt een vast aanspreekpunt met korte
communicatielijnen;
• uw (administratief) personeel kan met allerlei
vragen terecht bij uw vaste contactpersoon bij
SMA;
• SMA is uw ‘sparringpartner’ ten behoeve van
de controlerend accountant (wij spreken
dezelfde ‘taal’);

• wij stellen het volledige controledossier
samen ten behoeve van de formele
accountantscontrole;
• u hebt een optimaal voorbereid
controledossier waardoor de controlerende
accountant weinig tijd aan de controle
behoeft te besteden;
• wij stellen de statutaire jaarrekening en
publicatiestukken op, alsmede rapportages
ten behoeve van de consolidatie op
concernniveau;
• u creëert onafhankelijkheid tussen de
uitvoering van de (wettelijke)
controleopdracht en de overige
dienstverlening;
• wij spreken zowel uw taal als die van de
controlerend accountant;
• u realiseert een evenwicht richting de
controlerend accountant;
• u bespaart aanzienlijk op de kosten.

SMA-Accountants levert naast pre-auditdiensten
vakkundig maatwerk op het gebied van
accountancy, belastingadvisering, EDP-auditing,
detachering en management consultancy. SMA
Accountants heeft een landelijke dekking en kan
daardoor haar diensten snel, betrokken en
vakbekwaam aanbieden. De specialisten van
SMA-Accountants hebben alle expertise in huis
om u op een gedegen en persoonlijke manier van
dienst te kunnen zijn. SMA-Accountants biedt
continuïteit en persoonlijke betrokkenheid.

Uw probleem….
is óns probleem!!!

Dankzij de strenge kwaliteitstoetsing van SRA
kunnen wij een hoge mate van professionaliteit
garanderen. Wij richten ons op grotere
ondernemingen, overheidsinstanties en nonprofitorganisaties in het topsegment van de
markt.
SMA-Accountants is van mening dat iedere
opdracht moet leiden tot een zo hoog
mogelijke ‘return of investment’ voor onze
opdrachtgevers. Elk van onze vestigingen
herbergt jarenlange ervaring en veel specifieke
kennis. U bent hierdoor verzekerd van
toegankelijke, flexibele en deskundige
dienstverlening, toegespitst op de situatie die
voor u van belang is.
SMA-Accountants begeleidt haar cliënten op
een professionele manier, waarbij continuïteit
een grote rol speelt. Daarom zetten wij een
gespecialiseerde coördinator in als uw directe
aanspreekpunt. Wij kiezen voor helderheid en
duidelijkheid, zodat u altijd precies weet waar u
aan toe bent.

SMA-Accountants beschikt over een OOBvergunning.

Voor meer informatie en voor onze scherpe
tarieven neem contact op met onze
pre-audit specialisten, zie onze website
www.sma-accountants.nl

