Wat kunnen wij ú
uit handen
handen nemen?
Heeft u het te druk met uw core business om de
financiën te onderhouden?
Zoekt u een betrouwbaar financieel partner?
Wilt u de doorlooptijd van rapportages
en accountantscontrole versnellen?

BofaPartners
is de partner voor uw financiële processen en werkzaamheden.
Aangenaam!
Wij zijn Bofa Partners. Allround financieel
wel:

specialisten. Ambitieuze en ervaren professionals. En misschien

úw toekomstige partner.

Lees hieronder welke werkzaamheden wij u graag uit handen nemen en hoe we dat doen.

Handen uit de mouwen
Bofa Partners steekt de handen graag uit de mouwen! We kunnen uw

complete financiële administratie

verzorgen of een deel daarvan. Denkt u bijvoorbeeld aan:

Daarom Bofa Partners:

•

periodiek inboeken / afsluiten van de financiële administratie;

•

ondersteuning / opstellen begrotingen;

•

opstellen management informatie / informatie;

•

opstellen / beoordelen balansdossiers;

 Flexibel inzetbaar

•

opstellen / beoordelen jaarrekening;

 Integer

•

opzetten / verbeteren AO / IC;

•

ondersteuning bij diverse financiële projecten.

 Allround
professionals

 To the point

Het klantenbestand van Bofa Partners bestaat met name uit middelgrote en grote bedrijven.
We voeren kortlopende opdrachten uit (bijvoorbeeld maandafsluitingen), maar u kunt ons ook een langere
aaneengesloten periode (meerdere weken/maanden) inzetten. Onze beschikbaarheid stemmen we af op uw
specifieke

wensen en behoeften.

Handen in het haar
Soms wordt de druk op uw financiële administratie groter dan normaal.
Bijvoorbeeld:
•

als zich pieken voordoen in het werk;

•

er achterstanden zijn die moeten worden weggewerkt;

•

een van uw medewerkers met zwangerschapsverlof gaat;

•

u een tijdelijke opdracht heeft, maar daarvoor niet de
mankracht.

U hoeft niet met uw handen in het haar te zitten, want Bofa Partners staat
klaar om

extra capaciteit te leveren. Met Bofa Partners beschikt u

over een financieel specialist die flexibel inzetbaar is en snel vertrouwd is met uw software en dossieropbouw.
Een geruststellend idee.

In goede handen
Bij Bofa Partners zijn uw financiën in goede handen. Ons team van professionals heeft ervaring in de financiële
dienstverlening en veelal een achtergrond in de accountancy.

Integriteit staat bij ons voorop. We werken

efficiënt, maar verliezen service en klantvriendelijkheid niet uit het oog. We communiceren graag informeel en
to the point met onze klanten.

Handen ineen
Wilt u met ons de handen ineenslaan? Neem

vrijblijvend contact op om uw wensen en onze mogelijkheden

te bespreken.

Ellermanstraat 16c

020 3374084

1099 BW Amsterdam

info@bofapartners.nl

Meer informatie staat op onze website:
www.bofapartners.nl
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