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 Wat is Business Booster™?
●	 Dashboard met managementinformatie uit meerdere bronnen.
●	 Procesoptimalisatie door periodieke rapportage en analyse van de interne  
 administratie.
● Controlerende werkzaamheden door uw accountant op actuele cijfers in   
 plaats van historische.
● Procesverbetering door tijdige signalering van negatieve ontwikkelingen.
● Inzicht in concurrentiepositie door benchmark met branchegenoten.
● Sturen op relevante en betrouwbare managementinformatie.
● Actueel overzicht en financieel inzicht in deelgebieden. 
● Uniek: actieve adviesrol van uw accountant tijdens, in plaats van achteraf.   
 Dus continue betrouwbare cijfers i.p.v. 1x per jaar. 
	

	 Wat zijn de voordelen van Business Booster™?
● Actueel inzicht door dashboard met betrouwbare managementinformatie.
● Controle door uw accountant van actuele en toekomstgerichte cijfers in   
 plaats van controle achteraf.
● Rapportage is online beschikbaar.
● Delen van de rapportage met derden (bankier, belastingdienst e.d.) is   
 toegestaan.
● Jaarrekening komt aanzienlijk sneller tot stand.
● Prognose van financiële performance is mogelijk.
● Actuele benchmark met branchegenoten door vergelijkbare branchecijfers.
● Versterking concurrentiepositie op basis van inzicht branchekennis van
 uw accountant.

 Kosten aspect Business   
 Booster™
Business Booster™ is onze werkwijze 
voor u om u met actuele en betrouwbare 
financiële cijfers te voorzien van
betrouwbare managementinformatie. 

Als ondernemer bent u nog niet wettelijk 
verplicht om een accountantscontrole 
uit te voeren maar de meerwaarde is 
evident. Onze “continuous monitoring“ 
aanpak zorgt ervoor dat ú betrouwbare 
managementinformatie heeft en wij u met 
onze branchekennis kunnen adviseren 
om uw organisatie te laten groeien. De 
reguliere kostprijs voor het vaststellen van 
de jaarrekening wordt gewoonlijk achteraf 
samen met de financiële verslaglegging 
verstrekt. Met Business Booster™ leveren 
we actieve advisering en periodieke 

managementrapportages voor hetzelfde 
bedrag! U ontvangt gedurende het jaar 
betrouwbare interne rapportages, onze 
accountingexpertise en branchekennis en 
u betaalt hiervoor de reguliere prijs.

Interesse?
Wilt u verkennen wat de Business Booster 
voor uw organisatie kan opleveren? Neem 
dan contact op met:
● Kees Visser, 020 570 02 00  
 kvisser@horlings.nl

Uiteraard kunt u ook contact opnemen met 
uw vaste contactpersoon binnen Horlings.

Dankzij technologische vernieuwingen verandert de manier waarop we werken. 
Vandaag de dag is het mogelijk om een actueel inzicht in uw financiële positie 
te hebben en dat betekent dat u uw organisatie kunt managen op basis van 
actuele bedrijfsgegevens. Onze accountingdienstverlening verandert mee 
van financiële rapportages achteraf naar actieve advisering met betrouwbare 
managementrapportages. Wij beoordelen de kwaliteit van uw interne cijfers met 
Business Booster™ op iedere gewenste frequentie (1-3 of 6 maanden) zodat u 
kunt managen met betrouwbare cijfers. Met Business Booster™ introduceren 
wij onze nieuwe werkwijze waarmee we financiële verslaglegging verrijken met 
betrouwbare managementrapportages die we periodiek met u doornemen. 
Minimaal 1 keer per jaar is hier ook een fiscaal adviseur bij aanwezig. Zo kunnen 
we samen groeien door samenwerking.

Ondernemen met actuele en
betrouwbare cijfers

225.55 BrochureA5_BusinessBooster.indd   4-5 04-04-18   11:28


