De nonnon-profit, met de talloze stichtingen, verenigingen, (lagere) overheidsinstanties, is een promaatschappelijke verantwoordelijkheid, ondersteunen wij deze organisaties op een breed terrein, met ons doel om een een 'bijna' volkomen ontzorging te bewerkstelligen.

Welkom bij Advisum, het Landelijk, expertise, diensten en adviescentrum voor de

Middels scan– en herken dragen

wij zorg voor een uiterst efﬁciënOnze ﬁnance-dienstverlening is
te manier van verwerking van de
breed, en betreft alles wat u nodig
ﬁnanciële mutaties
zou kunnen hebben. Het begint
met de basis, namelijk het verwerOp basis van de geldende wet– en
ken van de ﬁnanciële administraregelgeving , verzorgen wij de
tie. Daarnaast ontlasten we u
jaarrekening van uw organisatie
middels het Samenstellen van de
jaarrekening. Maar ook
Bent u in control? Onze adviseurs moniin het jaar moet u in
toren en adviseren aangaande de prestaties van de organisatie in het jaar. Wij
control zijn en blijven!

HRM
Onze medewerkers
zijn het kapitaal,
horen we vaak terug.
Maar er komt wel veel
bij kijken!

noemen dit ook wel Uw eigen CFOopMaat

Werving & selec e; wij zorgen op basis van het
samengestelde proﬁel voor de juiste medewerker

Uw HRM-adviseur; het hele jaar door komen vragen op, aangaande uw medewerkers. Maak gebruik
van Uw eigen HRM-op-Maat

Verwerking van de salarissen; ook hier moet u
geen omkijken naar hebben.

Waar kunnen wij u mee
helpen? Onze dienstverlening rijkt vrij ver,
dankzij onze kring aan
gepassioneerde adviseurs.
Neem contact met ons
op met betrekking tot
de mogelijkheden!
info@advisum.nl

FISCALITEIT
Juist in de non-proﬁt is de ﬁscaliteit nog
wel eens van een bijzonder gehalte. Zeker op
het gebied van omzet– en vennootschapsbelasting. Wij zijn wij u graag van dienst.

Heeft u een tijdelijke medewerker nodig? Wellicht dat
wij u kunnen helpen!

Onze missie: 'het ontzorgen en helpen doorontwikkelen van non
non--profit organisaties'

0344 66 45 32 | www.advisum.nl

Finance

|

nonnon-profit!

info@advisum.nl

fessionele sector met een enorme diversiteit. Met tal van uitdagingen, risico's en bovenal een

