Epie PAS(t) op uw organisatie
De accountantscontrole: hoge werkdruk, veel gedoe en vooral: duur? Dat is niet langer nodig:
Met de Epie Pre Audit Service (PAS) past Epie zich naadloos aan, aan uw wensen en organisatie.
Herkent u het volgende?
Als (finance) manager, mede verantwoordelijk voor het traject van de accountantscontrole loopt u
iedere keer weer tegen hetzelfde aan. De rekening van de accountant is naar uw mening te hoog,
terwijl de accountant stelt dat hij altijd weer meer moest doen dan verwacht.
Uw finance afdeling functioneert goed, het is er druk, en voor alle beslommeringen en vooral
voorbereidingen van de accountantscontrole is soms net niet genoeg tijd en kennis in huis.
Gevolg: ongewenst uitstel en hogere accountantskosten.
Dat lost Epie voor u op!
Wij functioneren niet als accountant maar als verlengstuk van uw afdeling, met meer tijd en wellicht
ook meer specifieke kennis van audit en reporting. Ook hier passen wij ons aan, aan uw organisatie
en uw wensen.
Hoe doen wij dat?
Op basis van haar ervaring heeft Epie uitvoerige zogenaamde ‘PBC lijsten” opgesteld, met daarop
alle mogelijke werkzaamheden ter voorbereiding van de accountantscontrole. Dat kan gaan over
specificaties van vaste activa, tot waardering van onderhanden werk etc. Steeds goed onderbouwd.
We kunnen ook een compleet dossier maken, met kolommenbalans, alle specificaties en
aansluitingen etc.
Steeds als verlengstuk en in overleg met u!
Door vooraf de PCB lijst af te stemmen met de accountant is volstrekt vooraf helder wie wat moet
doen. Ieder zijn deel. En omdat Epie geen accountantskantoor is maar wel veel werkzaamheden kan
laten uitvoeren in haar backoffice, kan dit tegen aantrekkelijke tarieven!
Dus wat lossen we op?
1. Uw spagaat tussen uw afdeling, uw accountant en de accountantskosten.
2. W ant: uw afdeling + accountantskosten > uw afdeling + Epie + accountantskosten.
3. En los van de financiën, u bent ook nog eens eindelijk van deze jaarlijkse hoofdbrekens af!
Belt u ons? Dan starten we dit jaar met de interimcontrole 2020! 088-4540045
Wie is Epie?
Epie ontzorgt bedrijven door bedrijfsprocessen over te nemen, wij zijn gewend als aanvulling op
organisaties te werken.
En bij Epie werken mensen met ervaring in de accountancy, om maar niet te zwijgen van onze
talentenpool in ons backoffice, waar meer dan 200 CPA ‘s met internationale ervaring in audit en
reporting werken.
Eén en Eén is hier Drie dus! Door deze combinatie kan Epie een veelgestelde vraag oplossen.
Met de Epie Pre Audit Service (PAS) past Epie zich naadloos aan, aan uw wensen en organisatie.
Resultaat: lagere werkdruk, geen gedoe en lagere kosten rondom de accountantscontrole.
Meer info:
088-4540045

