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Beste ondernemer

Weet u - op het moment dat u deze brochure leest - hoe uw onderneming er financieel voor staat? Ja? 
Super! Nee? Geen man over boord. Maar misschien is het toch interessant om even verder te lezen. 

Full Account is een no-nonsense accountantskantoor voor MKB’ers, gevestigd in Venlo. Onze adviseurs 
en accountants helpen u als ondernemer net weer een stapje verder. 
Natuurlijk kunt u bij ons terecht voor het opstellen van uw jaarrekening, een fiscaal advies en het 
bijhouden van uw financiële administratie... Kortom: voor alle diensten die u van een accountant mag 
verwachten. 

Maar ondernemer, dat bent u het hele jaar door. Daarom geloven we bij Full Account dat onze 
dienstverlening een samenwerking is. Maar bovenal vinden we het belangrijk dat u altijd inzage heeft 
in waar uw onderneming staat. In een jaar kan er immers van alles gebeuren: misschien hebt u 
groeiplannen, wilt u een nieuw bedrijf opstarten of juist uw onderneming verkopen, denkt u aan een 
nieuw bedrijfspand, verandert uw privé situatie… Het zijn stuk voor stuk ontwikkelingen die financiële, 
fiscale, juridische én bedrijfskundige gevolgen kunnen hebben voor uw onderneming. En juist bij deze 
ontwikkelingen adviseren de specialisten van Full Account u graag en deskundig. 

In deze brochure leest u meer over onze dienstverlening én onze visie. 

Wij geloven in… een persoonlijke aanpak!

“Niet te klein, niet te groot… precies goed! Bij Full Account heeft u het beste van twee werelden: 
het persoonlijke contact van het lokale advieskantoor en de brede expertise van het grote 
accountantskantoor. U heeft altijd één vast aanspreekpunt; iemand die uw bedrijf door en 
door kent; iemand waarmee u een vertrouwensband heeft opgebouwd. Maar door ons eigen 
team van vakspecialisten en ons uitgebreide netwerk, kunt u letterlijk met alle financiële en 
bedrijfskundige vragen bij ons terecht.”



Accountancy & financiële administratie
Als ondernemer wilt u 24 uur per dag, 7 dagen per week inzicht in actuele cijfers. Een goed zicht op uw 
financiële situatie is immers een must om succesvol te kunnen ondernemen, toch? De adviseurs en 
accountants van Full Account begrijpen dat als geen ander. Wat we ook begrijpen, is dat het bijhouden 
van de administratie misschien niet uw favoriete bezigheid is. Daarom heeft Full Account de kennis én 
de mankracht in huis om uw financiële vraagstukken – van eenvoudig tot zeer complex – aan te pakken. 

Wat kunnen we voor u betekenen?
• Periodieke verslaggeving en managementrapportages
• Resultaat- en liquiditeitsprognoses
• Jaarrekening opstellen en controleren
• Aangifte omzetbelasting en aangifte inkomstenbelasting
• Volledige financiële administratie

 Lees meer > 

Wij geloven in… Proactief advies

“Een jaarrekening zou een overbodig document moeten zijn. Want wat hebt u eraan om aan 
het einde van het jaar nog te weten of uw bedrijf wel of niet goed heeft gedraaid? Dat weet u 
toch liever het hele jaar door? Bij Full Account geloven we daarom in proactief advies; we zorgen 
ervoor dat u altijd over actuele cijfers beschikt en denken met u mee over uw toekomstplannen. 
Daar hebt u als ondernemer tenminste echt wat aan!”
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http://www.fullaccount.nl/diensten/accountants


Bedrijfsadvies
Groeien, het kopen van een (nieuw) bedrijfspand, het aanboren van nieuwe markten, een bedrijfsover-
name… Als ondernemer komt u voor grote uitdagingen te staan en moet u vaak moeilijke beslissingen 
nemen. Beslissingen die te maken hebben met de ontwikkeling of het voortbestaan van uw bedrijf. 
Beslissingen waarover u graag met een expert wilt sparren. Iemand die u met een objectieve blik voorziet 
van advies. Zo’n persoon vindt u bij Full Account! Met een open vizier bekijken we uw vraag, vanuit 
financieel en bedrijfskundig perspectief. 

Wat kunnen we voor u betekenen?
• Advies over de rechtsvorm van uw onderneming
• Herstructurering
• Het opstellen van een ondernemingsplan
• Reorganisatie
• Financieringsaanvragen
• Advies bij een bedrijfsovername
• Begeleiding en coaching bij het opstarten van uw onderneming

 Lees meer >

Wij geloven in… Samenwerken

“Onze medewerkers zijn stuk voor stuk specialist binnen hun eigen vakgebied. Maar sommige 
vraagstukken eisen de expertise van meerdere disciplines. Dankzij ons brede netwerk kunnen 
we – indien nodig of gewenst – een beroep doen op externe vakspecialisten. Hierdoor kunnen 
we u vaak nét wat beter adviseren.”

http://www.fullaccount.nl/diensten/bedrijfsadviseurs


Fiscaal advies
Inkomstenbelasting, aftrekposten, kleine ondernemersregeling, hoge en lage BTW-tarieven, bijtelling, 
vennootschapsbelasting… We kunnen ons voorstellen dat u soms door de bomen het bos niet meer ziet. 
De fiscalisten van Full Account kennen de verschillende belastingregelingen als geen ander en staan u bij 
met raad en daad. Zo hebt u een zorg minder en weet u zeker dat u geen financiële kansen en voordelen 
laat liggen!

Wat kunnen we voor u betekenen?
• Belastingaangiftes
• Fiscaal advies
• Fiscale planning en estate planning
• Begeleiding bij belastingcontrole
• Verzorgen van bezwaar- en beroepschriften

 Lees meer > 

Wij geloven in… Een out of the box aanpak

“Denkt u bij het vak van fiscalist, accountant of financieel adviseur alleen aan regeltjes en cijfer-
tjes… Laat u dan verrassen door de aanpak van Full Account. We kijken juist op een creatieve 
manier naar uw financiële en bedrijfskundige vraagstukken. Met andere woorden: we kijken net 
even verder dan onze neus lang is.”
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http://www.fullaccount.nl/diensten/belastingadviseurs


Salarisadministratie
Verlonen is een maandelijks terugkerend, arbeidsintensief proces waarbij kwaliteit en continuïteit van 
groot belang is. Salarisverwerking is meer dan periodiek een salarisstrook van ons kantoor ontvangen. 
Een gedegen kennis van onder meer loonbelasting, sociale verzekeringen, arbeidsrecht en 
verzuimproblematiek hebben wij voor u paraat. 

Wat kunnen we voor u betekenen?
• Salarisstroken
• Loonbelastingaangiften
• Sociale verzekeringen
• Arbeidsrecht
• Verzuimproblematiek

 Lees meer >

Wij geloven in… De kracht van zelf doen

“Bij Full Account faciliteren we u als ondernemer met een breed en vooruitstrevend software-
pakket, bijvoorbeeld om uw ziekteverzuim- of verlofadministratie bij te houden, de salarisad-
ministratie eenvoudig zelf te doen of om managementinformatie te genereren. Samen zoeken 
we naar de voor u ideale mix tussen zelf doen en uitbesteden. Wist u trouwens dat het opstellen 
van een jaarrekening veel minder tijd – en dus geld – kost, wanneer u zelf uw administratie goed 
bijhoudt? Ook op deze manier denkt Full Account met u mee.”

http://www.fullaccount.nl/diensten/salarisverwerking


HRM modules
Bij Full Account geloven we dat u – als ondernemer – heel veel administratieve zaken zelf kunt doen. 
Dat geldt voor de reguliere administratie, maar ook voor personeelsgerelateerde diensten. Daarmee 
bespaart u niet alleen kosten, maar krijgt u vooral meer grip op uw eigen onderneming. U hebt immers 
zeven dagen per week, 24 uur per dag inzage in uw cijfers. We begrijpen echter ook dat dergelijke
 werkzaamheden u zo min mogelijk tijd moeten kosten. Daarom ondersteunen we u met handige, 
online software van Loket.nl. 

Waarvoor kunt u deze HRM-modules gebruiken? 
• Ziekteverzuim
• Personeelsdossier
• Opleidingen
• Verlofadministratie
• Signaleringen & managementinformatie

 Lees meer >
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Wij geloven in… Transparantie

“Een factuur met daarop een vage omschrijving, hoge uurtarieven op basis van uurtje-
factuurtje… Daar doen we bij Full Account niet aan. U ontvangt van ons vooraf een offerte 
voor onze diensten. En de prijs, die is vast. Zo staat u achteraf niet voor verrassingen.”

http://www.fullaccount.nl/diensten/hrm-modules


Verder praten?
In deze brochure hebt u kennis kunnen maken 
met Full Account. Voor meer informatie over onze 
diensten verwijzen we u graag naar onze website 
www.fullaccount.nl

Veel liever nog komen we een keer persoonlijk 
kennismaken. We realiseren ons namelijk terdege 
dat een samenwerking met een accountant of 
adviseur een vertrouwenskwestie is. De bekende 
‘klik’ die moet er zijn. 

Gratis quick scan
Wilt u nader kennismaken? Eens ‘proeven’ hoe 
we werken? Een gevoel krijgen bij Full Account? 
Vraag dan onze gratis quick scan aan. We houden 
vrijblijvend uw administraties eens goed tegen 
het licht. Ervaring leert dat we altijd wel een 
aantal verbeterpunten signaleren, waar u direct 
van profiteert. Dat is de opstap naar een verdere 
samenwerking. 

Contact
Full Account

Deken van Oppensingel 132
5911 AG Venlo

t: +31 (0)77 354 09 99
f: +31 (0)77 354 38 88
e: info@fullaccount.nl
i:  www.fullaccount.nl

mailto:info@fullaccount.nl
http://www.fullaccount.nl

