Flynth arrangement
visserij
Uw administratie verzorgd voor een heldere vaste prijs.
Flynth biedt u als ondernemer in de visserijbranche een uitgebreid pakket diensten tegen een heldere prijs
die in ieder geval voor twee jaar vaststaat. U bepaalt of u uw administratie zelf invoert of dat u dat door Flynth
laat doen. En heeft u nog vragen? Dan krijgt u telefonische ondersteuning, ook dat is helder. Kijk... dat is nou
hét voordeel van dit Flynth all-in arrangement: complete dienstverlening tegen een vooraf afgesproken vaste
prijs per maand. Omdat wij specialist zijn in de visserijbranche, kunt u rekenen op onze kennis.

Flynth all-in arrangement visserij
■ Vaste adviseur met branche expertise
■ Kort telefonisch en mail contact met uw vaste contactpersoon
■ De verwerking van uw financiële administratie of het reviewen van de
door u gevoerde administratie
■ Het verzorgen van de kwartaalrapportage ‘FlynthVision’ inclusief
telefonische bespreking
■ Het samenstellen en bespreken van de jaarrekening
■ Deelname en ontvangst per kwartaal van de bedrijfsvergelijking visserij ‘GRIP’
■ Het verzorgen van de aangifte inkomstenbelasting (inclusief partner)
■ Het verzorgen van de aangifte vennootschapsbelasting
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“

Compleet
ontzorgd tegen
een heldere
vaste prijs.

“

■ Het verzorgen van de kwartaalaangifte omzetbelasting

Flynth arrangement
visserij
Een heldere vaste prijs per maand voor uw volledige administratie:
Bruto besomming per schip (x 1.000):

< 499

500-1.250

1.250-2.500

> 2.500

U voert zelf uw administratie

€ 300

€ 400

€ 550

op aanvraag

Flynth verwerkt uw administratie

€ 350

€ 475

€ 675

op aanvraag

Prijzen zijn excl. btw per maand. Vraag naar de voorwaarden van het Flynth arrangement visserij.

FlynthVision geeft u op maandbasis inzicht in de financiële cijfers van uw visserij-onderneming:
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Meer informatie?
Wilt u meer informatie over onze dienstverlening? Kijk dan op onze website www.flynth.nl/visserij of neem contact op met ons
kenniscentrum visserij: (0527) 68 16 41, Vlaak 4, 8321 RV Urk, urk@flynth.nl of één van onderstaande visserij-specialisten:
■ Auke Hoefnagel 06 - 51 21 00 55 auke.hoefnagel@flynth.nl
■ Henk de Haan

06 - 53 55 33 25 henk.dehaan@flynth.nl

■ Rene Offenberg 06 - 55 34 47 87 rene.offenberg@flynth.nl

■ Reinier Bakker 06 - 53 90 52 68 reinier.bakker@flynth.nl
■ Jan Baarssen

06 - 12 68 24 02 jan.baarssen@flynth.nl

Flynth is een landelijk opererende advies- en accountantsorganisatie
met vestigingen in het hele land en circa 1.800 medewerkers.
Hoewel Flynth de uiterste zorg heeft besteed aan de inhoud van dit
leaflet, aanvaardt zij geen enkele aansprakelijkheid voor onvolledigheid

www.flynth.nl/visserij
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of onjuistheid noch voor de gevolgen daarvan.

QL25/08-14/150

Meander 261
6825 MC Arnhem
(026) 354 26 00
Info@flynth.nl

■ Pieter Romkes 06 - 11 31 96 95 pieter.romkes@flynth.nl

