JJA Finance

Gratis
advie
sgesp
rek
van 1
,5 uur

Vertrouwen is goed,
controleren is beter
t

U wilt weten hoe uw organisatie ervoor staat?

t

U bent op zoek naar kostenbesparing?

t

U zoekt tijdelijk personeel?

Aangenaam, wij zijn JJA Finance.
Een nieuw administratieen advieskantoor, maar met
meer dan 30 jaar aan ervaring
kunnen wij u op elk denkbaar
financieel gebied van dienst zijn.
Geen mooie praatjes of vage
beloften, maar gewoon duidelijke
taal en eerlijk advies, tegen
een scherpe prijs.
Op de achterzijde kunt u zien
welke diensten wij
aan kunnen bieden.
Neem vrijblijvend contact
met ons op voor een gratis
adviesgesprek of bezoek
onze website www.jjafinance.nl
voor meer informatie.

Een prettige samenwerking
Onze ervaring stelt ons in staat zowel het midden- en kleinbedrijf
als starters in de regio Utrecht van dienst te zijn.
Misschien zoekt u wel iemand die voor een bepaalde periode
in uw organisatie werkzaam kan zijn. Flexibiliteit stelt JJA Finance
in staat op meerdere vlakken met u samen te werken.

Waar kunnen wij u bij helpen?
Een greep uit de mogelijkheden

Uw ambities:
U wilt meer groei en meer winst,
dit betekent goed ondernemerschap
waar u al uw ambities insteekt.
Wij ondersteunen u in alle fasen van het
ondernemerschap. Dit kan zijn bij overname,
groei of de start van een onderneming.
Want inzicht is cruciaal voor een
gedegen beslissing.

t Financiële administratie
t Salarisadministratie
t Fiscale advisering
t Opstellen jaarrekening
t Management informatie
t Tijdelijk personeel (HRM & Finance)
t Advies & begeleiding

Antwoord op iedere vraag
t Hoe gaat het met mijn liquiditeit?
t Hoe kan ik mijn resultaat verbeteren op de korte termijn?
t Ik wil mijn zaak uitbreiden, hoe pak ik dit aan?

Ons aanbod
Een frisse kijk op de zaak kan nooit kwaad.
Daarom bieden wij u een gratis adviesgesprek
van 1,5 uur aan.
In dit gesprek bekijken wij welke kansen
er nog voor u liggen om te besparen of juist om
te verdienen.
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