
WIJ ZORGEN VOOR
UW CIJFERS, U VOOR

UW KLANTEN.

Bij Bakker PSA ontzorgen wij werkgevers en zelfstandig ondernemers als het gaat
om de financiële administratie. 

Persoonlijke, Servicegerichte Aandacht
Wij beschikken over een team van ervaren mensen, die bij u op locatie of op afstand

werken. Wij leveren maatwerk en staan voor persoonlijk contact. Dit betekent voor u d
at wij kijken wat u nodig heeft en wat bij uw organisatie past en dit alles met één v

ast contactpersoon. Zo kunt u blijven doen waar u écht goed in bent; ondernemen!
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Financiele administratie

Stelt u zich eens voor dat u gedurende het hele jaar uw onderneming kunt sturen op uw
financiële cijfers, zonder dat u dagen aan uw administratie hoeft te besteden.
 
Een goede financiële administratie is essentieel voor een succesvolle onderneming. Weet u
welke omzet u in het afgelopen kwartaal heeft gedraaid? Of bent u te druk met andere zaken en
blijft de administratie liggen? Of vindt u het lastig, al die getallen en belastingen?
 
Als u kunt sturen op uw tussentijdse cijfers gaat het ondernemen u makkelijker af. Goede,
actuele cijfers verdienen zichzelf terug. Doordat wij voor uw cijfers zorgen, kunt u voor uw
klanten zorgen.

Bijwerken van de financiele administratie (o.a. bankmutaties
en inkoop- en verkoopfacturen)
Aangiften omzetbelasting
Samenstellen tussentijdse cijfers
Samenstellen jaarcijfers
Aangiften vennootschapsbelasting
Aangiften inkomstenbelasting

TARIEVEN: 
v.a. € 32,50 per uur (bijwerken financiële administratie)

€ 40,- tot € 60,- per uur (overige financiële werkzaamheden en advies)
 

Maatwerk met online boekhouden
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Om het voor u allemaal nog makkelijker te maken werken wij bij Bakker PSA met diverse
online boekhoudprogramma's zoals Twinfield, Snelstart, Exact online, King, MoneyBird
en MoneyMonk. Cloud oplossingen om al uw inkoop-, verkoopfacturen en bonnetjes snel
en eenvoudig (digitaal) te verwerken. 
 
Door te werken met deze programma's kunt u zelf bepalen wat u doet en wat wij voor u doen. U
kunt zelf uw in- en verkoopfacturen maken en/of uploaden of simpelweg foto's van bonnetjes via
de app toevoegen. Met de bankkoppeling in deze pakketten zijn uw bankmutaties direct in uw
administratie zichtbaar. Zo kunnen wij samen uw crediteuren en debiteuren beheren. 

 
"Uw administratie is realtime uptodate en zichtbaar voor u en ons, zodat wij alles voor u

kunnen verwerken tot de tussentijdse- en jaarcijfers."
 
Samen met u bepalen we hoe de dienstverlening er voor u uit moet zien. Op basis van deze
afspraken spreken wij een prijs af waarvoor wij het gehele jaar uw administratie voor onze
rekening nemen. Inclusief het opmaken van een jaarrekening en het indienen van de
betreffende aangiften.
 
Neem nu contact met ons op om de passende dienstverlening voor u te bespreken!


