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Visionplanner & jouw
accountant
HOE STA JE ERVOOR?
Als ondernemer heb je het liefst altijd inzicht in je financiële
situatie. Wat is de omzet van afgelopen maand? Hoeveel geld is
er nog in kas? Met het cloudplatform van Visionplanner beschik je
altijd over de informatie die je nodig hebt.

TUSSENTIJDSE CIJFERS.
Je ontvangt iedere maand of ieder kwartaal een overzicht van
je cijfers. In een online dashboard kun je 24/7 de meest actuele
cijfers bekijken. Daarnaast heb je de mogelijkheid om vanuit het
dashboard de mutaties en facturen in je boekhouding in te zien.

BEGROTING & PROGNOSE.
Regeren is vooruitzien. Stel samen met ons een begroting op zodat
je gedurende het jaar kunt werken aan je doelstellingen. Op basis
van begroting ontvang je een liquiditeitsprognose. Daarmee zie je
precies waar je geld de komende maanden naartoe gaat en kom
je nooit voor onaangename verrassingen te staan. En door kort op
de bal te zitten, kun je sneller bijsturen als dat nodig is.

JAARREKENING.
Afhankelijk van je behoefte wordt er een beknopte of juist heel
uitgebreide jaarrekening opgesteld. Je kunt de jaarcijfers bekijken
in het online jaarrekening dashboard. Je cijfers zijn direct klaar om
bij de Kamer van Koophandel of de bank aan te leveren.

MEER DAN ALLEEN CIJFERS.
Doordat je cijfers altijd actueel zijn hebben wij meer tijd voor het
signaleren en analyseren van aandachtspunten. De online
dashboard rapportages kunnen uitgebreid worden met
niet-financiële data, informatie uit de salarisadministratie en
KPI’s. Je ontvangt daardoor advies op maat.

IN JE BINNENZAK.
Met de Visionplanner MKB App op je telefoon ben je altijd in
contact met je accountant of adviseur. In de app kun je eenvoudig
vragen stellen, beantwoorden, informatie aanleveren en
jaarstukken accorderen. Geen gedoe meer met brievenpost, fysiek
bezoek of geschreven handtekeningen.
Daarnaast zie je in de app meteen de openstaande facturen
van je debiteuren. Als je wilt kun je facturen gelijk doorsturen via
e-mail of Whatsapp.
Wil jij gebruikmaken van de gemakken van Visionplanner? Neem
dan contact op met je relatiemanager.

