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Dit vinden onze klanten
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Stuart Stretton – Bar & Restaurant Pavlov

"Rollema & Partners en Van Spronsen & Partners is een zeer meewerkend en -denkend bedrijf, veel lof over de

werkwijze hoe ze met ons omgaan, van salarisadministratie tot totaal concepten. Volgens mij hebben wij alle

takken van hun bedrijf nu wel gebruikt voor de voortzetting van ons bedrijf. Chapeau hiervoor en wij hopen

nog vele jaren hun steun te kunnen en mogen gebruiken en anders bedenken wij wel weer iets om toch in

contact te blijven."

Sven Schreuder - Brasserie Hotel De Nymph

“Ik ben al 10 jaar klant bij Rollema & Partners en Van Spronsen & Partners. Het bevalt erg goed. We hebben aan

een half woord genoeg. Het is een boekhouder die proactief werk levert, met je mee denkt en meestal binnen een

uur al een antwoord heeft op de meest uiteenlopende vragen. Ik kom uit de financiële hoek en kan soms lastige

vragen stellen. Jeroen weet me eigenlijk altijd te verbazen met zijn heldere uitleg en waar nodig een aanvullend

extern advies.”

Jenny Mackay-Scheurs van De Koekop, te Leiden

“Vanaf de start van onze zaak, zes maanden geleden, denkt Rollema & Partners met ons mee en geeft

ons gevraagd en ongevraagd advies. Hij durft ons werk uit handen te nemen, daar waar wij het moeilijk

kunnen laten. Daarnaast is de persoonlijke benadering erg prettig en past bij wie wij zijn en waar wij

behoefte aan hebben.”

Cival Jansen – Restaurant Proeverij De Open Keuken

“Wij zien Rollema & Partners als een prettige partner om mee samen te werken. Vakkundig, professioneel maar

vooral ook proactief en meedenkend. De manier van adviseren maar vooral coachen en meedenken heeft ons

vooral 5 jaar geleden als startende onder enorm veel houvast en vertrouwen gegeven. Ook nu wordt er op alle

fronten nog net zo goed en hard meegedacht hoe en wat het beste is voor de onderneming en ondernemers.

Ook het feit dat de adviseurs langdurig werkzaam zijn binnen de organisatie is een wat ons betreft een pre.”



Rollema & Partners horeca - administratie

Wij zijn sinds 1987 ondernemend actief binnen de horeca- en leisure-markt. De Van Spronsen & Partners Groep bestaat uit vier onafhankelijke

bedrijven die gezamenlijk één doel nastreven: "De ondernemer en zijn doel centraal stellen en voor iedere ondernemer maatwerk leveren."

Kenmerkend voor onze methode is dat wij niet alleen uitvoeren, maar ook signaleren, objectief & confronterend en to the point zijn.

U krijgt van ons uw eigen SCORE:

• Signalerend: Wij signaleren de kansen waarmee u een beter resultaat kunt behalen. Als wij zien dat uw kosten oplopen, bespreken we het

met u, zodat u kunt ingrijpen. Al de periodieke verplichtingen die u heeft brengen we in kaart, zodat u tijdig weet wat u te wachten staat.

• Confronterend: Analyse van de cijfers zonder excuses. We lopen er niet voor weg om erop te wijzen dat er moet worden ingegrepen.

• Objectief: We benaderen uw onderneming vanuit de cijfers, en cijfers liegen niet. In onze analyse verbloemen we niets. We zeggen waar het

op staat, met als doel het beste resultaat voor uw onderneming.

• Resultaatgericht: Uw resultaat is onze drive. Met onze expertise helpen we u met het behalen van goede resultaten. De cijfermatige

rapportages zijn begrijpelijk voor u, met handvatten voor acties gericht op het behalen van maximaal resultaat.

• Effectief: In overleg bieden we u ondersteuning daar waar nodig. Als uit de cijfers bijvoorbeeld blijkt dat uw personeelskosten te hoog zijn, dan

werken we samen met u aan de verlaging hiervan. Uw rapportages zijn op maat gemaakt, zodat dit effectief werkt.

Onze werkwijze

Wij bespreken uw wensen en passen onze dienstverlening hier op aan. Het is belangrijk dat uw administratie verzorgd wordt, nog belangrijker is

de uitkomst hiervan. Betrouwbare cijfers zijn essentieel om te weten hoe uw bedrijf er voor staat. Bij de maandelijkse cijfers geven wij u praktische

adviezen. Wij kijken met u mee naar de toekomst, zodat u tijdig kunt sturen op uw resultaat.

Uw gegevens binnen handbereik

Belangrijke documenten en uw financiële rapportages zijn altijd beschikbaar. U bepaalt zelf of deze op per post, e-mail, sms of via een online

verbinding inzichtelijk zijn. Wilt u graag direct en overal inzage in uw administratie? Dan regelen we dat graag voor u. Wij werken met Software en

kassasystemen als: Aloha, Basecone, Dyflexis, Vips, Nostradamus, Untill, Micros, Hap en vele anderen.
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Jaarrekening

Uiteraard verzorgen wij voor u de jaarrekening. De jaarrekening is een financiële verslaggeving van het afgelopen jaar, het rapport over uw

ondernemen in dat jaar. Hierin is de balans per einde boekjaar en de winst- en verliesrekening over het afgelopen boekjaar opgenomen. Voor

een besloten vennootschap is een jaarrekening verplicht, deze moet worden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Voor eenmanszaken en

vennootschappen onder firma is een jaarrekening aan te bevelen, aangezien deze nodig is bij het invullen van de aangifte Inkomstenbelasting.

Natuurlijk bespreken we de jaarrekening, de eventueel te verwachte belastingaanslag die hieruit volgt en de maatregelen die we kunnen nemen

om deze zo veel mogelijk terug te dringen. Met de blik op de toekomst bespreken wij of het moment van investeren aangebroken is of dat er beter

gespaard kan worden om meer weerstandsvermogen op te bouwen voor als het even tegenzit.

Perioderapportage

De jaarrekening is een verplichting, de periodeoverzichten die wij voor u maken zijn de gegevens waarop u kunt sturen. Per afgesproken periode,

per maand of kwartaal, sturen we u een winst- en verliesrekening met een actueel beeld van het resultaat van uw onderneming. Een voorbeeld

hiervan hebben wij bijgevoegd. Hiermee heeft u snel inzicht in uw brutowinstmarges per productgroep, uw personeelskosten en overige

bedrijfskosten. De specificatie van elke post verdiept uw inzicht waar mogelijk teveel aan wordt uitgegeven en waar dan ook moet worden

bijgestuurd. Daarnaast kunt u door de vergelijking met vorig jaar gelijk vaststellen waar de mee- en tegenvallers zitten. Indien u een maand of

kwartaalbegroting heeft, wordt deze ook in het overzicht opgenomen en kunt u hier ook gelijk zien wat er goed en fout gaat in de onderneming.

Naast de verlies- en winstrekening krijgt u per periode ook een betalingscapaciteit-opstelling. Hier op kunt u zien of u geld over had of tekort

kwam in deze periode. Het inzicht in de betalingscapaciteit wat dit overzicht u biedt is waardevolle informatie als u voor grote uitgaven staat of

misschien wel extra wilt aflossen. Een goed instrument om nare verassingen voor te zijn.

Debiteurenbeheer

Omzet maken is belangrijk, betaald worden nog belangrijker. Het is daarbij van groot belang dat debiteuren tijdig betalen. Wij houden bij of uw

debiteuren tijdig betalen en bellen de debiteuren desgewenst na, zodat u tijdig uw geld ontvangt en het risico van niet betalende debiteuren

beperkt.

Crediteurenbeheer                                                                                                            

In overleg met u leveren wij u wekelijks of maandelijks een overzicht van uw openstaande facturen. Wij kunnen voor u periodiek een 

betaalbestand klaarzetten, of de betalingen voor u verzorgen.

Onderdeel van de Van Spronsen & Partners Groep

Dit doen wij voor u



Belastingaangiften

Wij verzorgen voor u en uw eventuele partner de aangifte Inkomstenbelasting. Indien u ondernemer bent van een B.V. verzorgen wij tevens de

aangifte Vennootschapsbelasting. Wij doen deze aangifte binnen twee maanden na het opleveren van de jaarrekening en het ontvangen van uw

privé gegevens. Daarbij kijken wij naar de meest voordelige fiscale situatie. Na bespreking van de aangifte, plannen we in overleg met u het

tijdstip van inzenden, mits dit binnen de wettelijke termijn is. Indien het verstandig is om in het lopende jaar al belasting te gaan betalen zullen wij

u dat tijdig adviseren. Zo is het betalen van de tegenwoordig hoge rente bij de belastingdienst te beperken.

Budgetten

Het opstellen van een budget geeft een richting op welke omzet u aan het eind van het jaar wil uit komen. Op basis van historische cijfers,

gesprekken met u en onze ervaring, stellen wij voor u het budget op. Hierbij geven wij een beoordeling van de punten die voor verbetering

vatbaar zijn. We gebruiken het budget in uw maandoverzicht, dit vergelijken we met de werkelijke cijfers.

Dit doen wij voor u
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Dit doen wij voor u

Dienstverlening op maat

Omdat elke onderneming anders is, richten wij onze dienstverlening in op uw behoefte. U bepaalt hoe uitgebreid wij u mogen helpen.

Voorbeelden van onze dienstverlening zijn:

Volledige verzorging van uw administratie

Het volledig laten verzorgen van uw administratie, waarbij u zich kunt focussen op waar u goed in bent, ondernemen. Wij bieden u in deze optie

een betrouwbare en overzichtelijke financiële administratie. We werken tweewekelijks uw administratie bij en daarmee ook uw crediteuren- en

debiteurenlijst. We leveren hierbij een betaalbestand op voor uw inkoopfacturen en maandelijks ontvangt u een overzicht waarbij we een

verschillenanalyse geven in vergelijking met cijfers van uit het verleden en eventueel uw budget. Wij wijzen u op de zaken die uit de pas lopen of

juist heel goed gaan. Daarbij vinden we het belangrijk om elkaar regelmatig te spreken om zo de belangrijkste zaken te kunnen afstemmen.

Periodiek doen wij uw aangiften Omzetbelasting- en Loonbelasting. Na afloop van het boekjaar verzorgen wij binnen 5 maanden de

jaarrekening. We bespreken de jaarrekening met u en verzorgen aansluitend de fiscale aangiften. Van Spronsen & Partners horeca–

salarisadministratie verzorgt uw salarisadministratie op basis van uw wensen.

In controle

Bij deze optie controleren en verwerken we eens per maand uw administratie en leveren u de crediteuren- en debiteurenlijst op. Hierbij voorzien

we u graag van advies, ook in deze variant zitten we regelmatig met u om tafel om de cijfers te bespreken. Wij doen uw aangiften

Omzetbelasting- en Loonbelasting en na afloop van het boekjaar stellen wij binnen 5 maanden de jaarrekening op. We bespreken de

jaarrekening met u en verzorgen aansluitend de fiscale aangiften. Van Spronsen & Partners horeca–salarisadministratie verzorgt uw

salarisadministratie op basis van uw wensen.

Vinger aan de pols

U boekt alles zelf en houden wij onze ‘Vinger aan de Pols’. Dit doen wij door middel van een periodieke controle van de door u verwerkte

administratie. U krijgt van ons een periodeoverzicht met daarbij een verschillen-analyse en adviespunten. Wij doen uw aangiften Omzetbelasting-

en Loonbelasting en na afloop van het boekjaar, stellen wij binnen 5 maanden de jaarrekening op. We bespreken de jaarrekening met u, en

verzorgen aansluitend de fiscale aangiften. Tenslotte verzorgen wij uw salarisadministratie op basis van uw wensen.
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Jaarrekening

We boeken eens per jaar de administratie of controleren de door u verwerkte administratie. We stellen de jaarrekening samen, welke wij binnen

vijf maanden na afloop van het boekjaar aan u opleveren. We bespreken de jaarrekening met u en verzorgen aansluitende de fiscale aangiften.

Van Spronsen & Partners horeca–salarisadministratie verzorgt uw salarisadministratie op basis van uw wensen

Responstijd

Wij hechten veel waarde aan uw wensen en behoeften, onze mensen zijn er voor u. Daarom vinden wij het belangrijk dat u snel antwoord krijgt

als u een vraag heeft. We garanderen daarom, tijdens werkdagen, een responsetijd van 24 uur op uw vraag. Dat betekent dat wij u altijd binnen

één werkdag antwoord geven op uw vragen, maar natuurlijk proberen we dat sneller te doen.

Onze contactpersonen

Reinder Rollema Jeroen Boon Hans van Spronsen

Wij drinken graag een kop koffie met u om nader kennis te maken. U hoeft daarvoor niets te doen, wij zoeken contact met u. Kunt u niet wachten?

Bel dan 071-5418866 en vraag naar Jeroen of Hans. We wensen u veel succes, en hopen u te mogen verwelkomen als klant!
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Rollema & Partners horeca – administratie

Rijnsburgerweg 80, 2333 AD Leiden

071 541 8866

Inschrijfnummer Kamer van Koophandel Leiden: 28045241


