
Accounting - Controlling - Advies

ANM Advies brengt voor elke MKB ondernemer  
de CFO of Business Controller binnen handbereik



Waarom een  
CFO for a Day? 
Wij van ANM Advies zijn van mening dat elke MKB ondernemer gebaat is bij een 
eigen CFO of Business Controller. Een financieel expert die de ondernemer helpt om 
nog meer grip te krijgen op zijn onderneming en samen optrekt om doelen  
te behalen. 

CFO for a Day maakt dit mogelijk. Wij richten onze werkzaamheden anders in 
dan het traditionele accountantskantoor of administratiekantoor. De standaard
werkzaamheden willen wij zoveel mogelijk automatiseren en vervolgens onze tijd 
steken in zaken die voor u belangrijk zijn. 

Wat kunt u verwachten van een CFO van ANM Advies:
Uw CFO … 
1. … heeft een proactieve houding ten opzichte van uw onderneming;
2. … houdt uw financiële administratie up to date;
3. … geeft u goed inzicht in uw huidige financiële positie en kijkt vooruit;
4. … verbetert uw rendement;
5. … geeft u grip op uw personeel;
6. … verbetert uw bedrijfsprocessen; 
7. … is periodiek bij u op locatie aanwezig;
8. … heeft oog voor uw privé situatie;
9. … kijkt verder dan alleen uw financiële plaatje;
10. … is uw sparringpartner.

Om onze verwachtingen waar te kunnen maken verdelen wij onze werkzaamheden 
op in drie krachtige pijlers, namelijk:
1. Accounting  Gegevens altijd up to date
2. Controlling  Inzicht in waar u staat
3. Advies  Verbeteren van het rendement
Hiermee hebben wij uw onderneming goed in het vizier en kunnen wij onze 
dienstverlening optimaal uitvoeren en dit alles tegen een heldere prijs op basis van 
een abonnement. 

Wilt u meer weten:
Neem contact op met André Langenberg via 0642017954 of info@anmadvies.nl 



Dit is het fundament van uw financiële huishouding. De financiële administratie is op orde en u 
voldoet aan de wet en regelgeving. 

Financiële administratie
De financiële administratie is de basis van onze werkzaamheden. U kunt de administratie volledig uitbesteden of in eigen beheer 
houden. In beide gevallen zullen wij inzetten op zoveel mogelijk automatiseren. Wij kunnen uitstekend uit de voeten met de 
verschillende boekhoudpakketten welke op de markt beschikbaar zijn. 

Exact Online
Wij maken zelf gebruik van Exact Online. Dit is één van de meest robuuste online boekhoudpakketten van dit moment. De 
software kan meegroeien met uw onderneming en er zijn specifieke pakketten beschikbaar voor branches zoals bouw, handel, 
productie, uren & facturen en projectmanagement. 

Maakt u bijvoorbeeld gebruik van uw eigen CRM pakket, dan is dit in veel gevallen te koppelen met Exact Online. Wij hebben bij 
klanten al succesvolle koppelingen gerealiseerd met MKB Suite en InfoMedics. Facturen kunnen eenvoudig worden aangeleverd 
door middel van email of via een portal. De facturen worden verwerkt met behulp van robotica. 

Wilt u de administratie liever in eigen beheer afhandelen, dan is dit geen probleem. Door middel van een samenwerkingsmodule 
hebben wij eenvoudig toegang tot uw administratie en kunnen op afstand uw administratie monitoren.

Jaarafsluiting
Één keer per jaar verzorgen wij voor u de jaarafsluiting. In het geval van 
een B.V. stellen wij de jaarrekening, publicatiestukken en notulen voor de 
aandeelhouders op. Bij een eenmanszaak of vennootschap onder firma 
verzorgen wij de fiscale winstaangifte; een jaarrekening is dan optioneel.

Belastingaangiften
Wij zullen voor u de verschillende belastingaangiften verzorgen, zoals de 
periodieke aangifte omzetbelasting en de jaarlijks terugkerende aangifte 
inkomstenbelasting en/of vennootschapsbelasting. 

Salarisadministratie
Uw salarisadministratie wordt afgewikkeld door onze partner Bijkerk 
Administraties uit Schoonhoven. De service valt wel volledig onder de 
verantwoordelijkheid van ANM Advies. U krijgt een eigen portal waarop u al 
de gegevens omtrent het personeel kan monitoren. Voor uw personeelsleden 
is een portal beschikbaar waarop de loonstroken en jaaropgaaf beschikbaar 
gesteld worden. Eventueel is de portal zelfs uit te breiden met een 
verlofmodule. Alles met maar één doel: u kunt tijdig de salarissen overmaken 
aan uw personeel. 

Accounting
Doel: gegevens up to date



Wij gaan altijd met u om tafel en komen 
het liefst bij u op locatie. De frequentie is 
afhankelijk van uw wensen en kan zijn:

• Per kwartaal
• Per maand
• Per week

Privé
Ook uw privé situatie staat hoog bij ons op de agenda.  
Hierbij hebben wij aandacht voor uw pensioen, uw privé 
vermogen en uw belastingpositie.

Bijzondere adviesdiensten
ANM Advies kan u ook voorzien van bijzondere adviezen  
op het gebied van:
• Starten van een onderneming
• Aan en verkoop van ondernemingen
• Bedrijfsopvolging en bedrijfsoverdracht
• Aantrekken van nieuwe financieringen
• Estate planning en financiële planning
• Tax management

Het fundament is gelegd en de data zijn op orde.  Uw CFO zal vervolgens deze data gaan 
analyseren op zoek naar verbeteringen.

Visionplanner
Leesbaarheid is een belangrijk onderdeel. Door middel van Visionplanner maken wij de financiële data eenvoudig en makkelijk 
zichtbaar in een dashboard. Dit dashboard zal volledig op maat worden gemaakt, toegespitst op uw onderneming. Waar nodig 
kan het dashboard verrijkt worden met data uit andere informatiebronnen. U kunt hierbij denken aan declarabele uren, 
personeelsgegevens, aantal orders, etc.

Onderneming in control
Om uw onderneming in control te krijgen en te houden focussen we op twee werkgebieden. Dit is het operationele werkgebied 
en het strategische werkgebied. 

Operationeel
Bij het operationele werkgebied 
wordt er vooral zicht gehouden op 
de dagelijkse processen. Belangrijke 
gebieden waarop controle plaats vindt 
zijn dan bijvoorbeeld de brutomarge, 
declarabele uren en het totale 
kostenpatroon.

Als basis wordt er gebruik gemaakt van 
een begroting. Deze begroting zullen wij 
jaarlijks met u opstellen. De opgestelde 
begroting is taakstellend. Afwijkingen 
worden gemonitord, oorzaken worden 
achterhaald en met u besproken.

Strategisch
Het strategische werkgebied heeft zijn 
focus vooral op de ontwikkeling van de 
onderneming zelf. Waar wilt u dat de 
onderneming over vijf jaar staat en hoe 
komen we daar. Wij stellen samen met u 
de strategische doelen vast en helpen u 
om deze doelen te bereiken. Belangrijk 
is om de focus te behouden en vooral 
niet te grote stappen te willen maken.

Liquiditeit
Bent u een onderneming die 
voortdurend moet sturen op de 
beschikbare liquide middelen: door 
middel van een liquiditeitsprognose 
kunnen wij uw geldstromen inzichtelijk 
maken. Indien noodzakelijk kunnen wij 
dit zelfs op weekniveau doen.

Belastingen
Ook uw belastingpositie wordt niet 
vergeten. Wij beoordelen of u niet te 
veel belasting betaalt en of aanslagen 
opgelegd door de belastingdienst 
kloppen. Belangrijk uitgangspunt is altijd 
dat u niet voor verrassingen komt te 
staan met de belastingdienst. 

Controlling
Doel: inzicht in waar u staat

Advies
Doel: verbeteren van het rendement

Uit onze analyse kunnen punten van verbetering komen. U kunt van ons een proactieve  
houding verwachten zodat de verbeterpunten daadwerkelijk worden opgepakt of worden 
omgezet in actiepunten. 

Tijdens dit overleg spreken wij uw cijfers met u door en stellen een overzichtelijke 
actielijst met u op. De acties kunnen dan binnen uw bedrijf worden opgepakt of 
door ons worden uitgevoerd.

Indien er specialistische werkzaamheden nodig zijn, kunnen wij terugvallen op een 
uitgebreid netwerk van personeelsadviseurs, juristen, financieringsspecialisten en 
notarissen. 



Contactgegevens
André Langenberg  
0642017954   
andrelangenberg@anmadvies.nl
Mark Wortman
0641723204
markwortman@anmadvies.nl 

De Duiker 49
3461 HP Linschoten

Belangrijk om te weten:

Abonnementsvorm
CFO for a Day wordt aangeboden in een abonnementsvorm. 
De hoogte van het abonnement is afhankelijk van de diensten 
die u afneemt en de frequentie van het bedrijfsbezoek. 
Telefonisch en digitaal consult is altijd inbegrepen op basis 
van fair use.

Voor overige dienstverlening wordt altijd vooraf helder met u 
gecommuniceerd over de hoeveelheid werk en de hoogte van 
onze tarieven. 

Overstapservice
Wilt u overstappen naar ANM Advies? Wij zullen de overstap 
volledig kosteloos voor u verzorgen. In onze overstapservice is 
inbegrepen:
• Dossieroverdracht met uw vorige adviseur
• Omzetten van de volledige salarisadministratie
• Omzetten van de financiële administratie
•  Opzetten van koppelingen tussen Exact Online en uw 

eigen bedrijfssoftware


