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Uw kennismaking met WGS Accountants



WGS
Betrokken. Integer. Enthousiast. Objectief. Deskundig. Ervaren. Dat is WGS Accountants.  
WGS is een accountantskantoor dat accountancy- en adviesdiensten levert en dit doet met gedrevenheid 
en een no-nonsense instelling. WGS onderscheidt zich door op een persoonlijke manier de door u gewenste 
diensten te leveren tegen een eerlijke prijs en altijd volgens onze hoge kwaliteitseisen.

Diensten
Wij zijn een multidisciplinaire en betrouwbare partner en vinden persoonlijk contact, korte communicatie-
lijnen en goede samenwerking belangrijk voor een optimale dienstverlening. Een gedreven en deskundig 
team kijkt met een brede blik naar uw organisatie en levert een uitgebreid pallet aan accountancy- en 
adviesdiensten. Resultaat: u krijgt meer vertrouwen en zekerheid bij uw cijfers en een advies op maat tegen 
een eerlijke prijs.

Onze accountancydiensten
Ons onafhankelijk en deskundig oordeel over de betrouwbaarheid van de financiële verantwoording geeft u 
meer vertrouwen in uw cijfers en geeft overige gebruikers zekerheid. Wij kijken verder dan de cijfers alleen. 
Onze controleaanpak is een samensmelting van bedrijfsvoering, risico’s en cijfers. Samen met een brede visie 
naar uw organisatie kijken. Zo leveren wij meerwaarde.  

Wij bieden accountancydiensten aan met betrekking tot controleren of beoordelen van:

›  Jaarrekeningen 
› Subsidieverantwoordingen
› Omzetverantwoordingen
› Opgaven verzekerd belang 
› Oplage verantwoordingen 
› Inbrengbeschrijvingen

Bij aan controle gerelateerde diensten geven wij geen oordeel maar is de dienstverlening 
wel van hetzelfde hoogwaardige niveau. Een aantal veel voorkomende diensten zijn: 

› Samenstellen van jaarrekeningen
› Opstellen van deponeringsstukken Kamer van Koophandel
› Verzorgen van de aangiften van vennootschapsbelasting,    
 omzetbelasting of dividendbelasting
› Voeren van administraties
› Verzorgen van loon- en salarisadministratie
› Verzorgen van pre-auditdiensten
 -  Samenstellen balansdossiers ten behoeve van de accountantscontrole van de 

controlerend accountant
 -  (Assisteren bij) Opstellen van consolidatierapportage ten behoeve van 

consolidatie op groepsniveau
 - Fungeren als sparringpartner richting controlerend accountant 
 - Vraagbaak voor administratief personeel



Onze adviesdiensten
Als ondernemer speelt u continu in op veranderingen die impact hebben op uw onderneming. Zo krijgt u te 
maken met wijzigingen in (inter-) nationale en branchespecifieke wet- en regelgeving en vraagt groei van 
uw organisatie om organisatorische aanpassingen. Wij adviseren u graag bij het maken van de juiste keuzes. 
Wij zijn pragmatisch en houden de dingen graag eenvoudig. Hierdoor zijn onze adviezen oplossingsgericht, 
concreet en praktisch ingericht. 

Wij hebben onze adviesdiensten onderverdeeld in drie aandachtsgebieden: bedrijfseconomisch, organisato risch 
en fiscaal advies. Onze fiscale adviezen gaan verder dan alleen het verzorgen van aangiften. Samen zorgen 
wij ervoor dat u optimaal gebruik maakt van de fiscale mogelijkheden en u weet wat uw fiscale rechten en 
verplichtingen zijn.

 

Branches
Wij beschikken over expertise voor uitstekende dienstverlening aan alle ondernemers in Nederland, 
directeuren-grootaandeelhouders, familiebedrijven en ook de starters. Verder heeft WGS veel ervaring met 
stichtingen en verenigingen, waaronder onderwijsinstellingen.

Bij ons staat de cliënt centraal waarbij branche en cliënt uniek zijn. Gerichte expertise is van essentieel belang 
voor een optimale dienstverlening. Wij richten ons primair op bedrijven en ondernemers in de middenmarkt 
en not-for-profitorganisaties. Door branchebrede en vakinhoudelijke ontwikkelingen intensief te volgen blijft 
onze expertise hoog en actueel. Hierdoor krijgt u van ons, in uw taal, gedegen resultaatgerichte adviezen.

Betrouwbaar en persoonlijk

Capabel en enthousiast

Betrokken en professioneel

Bedrijfseconomisch advies
›  Startersbegeleiding en ondersteuning bij 

opstellen ondernemingsplan
›  Begeleiding bij ondernemingsfinanciering
›  Beheersing werkkapitaal
›  Opstellen van kostprijscalculatiemodellen
›  Ondersteuning bij fusies en overnames

Organisatorisch advies
›  Opzetten en inrichten van administraties
›  Optimaliseren van de kwaliteit van 

managementinformatie 
›  Opzet en inrichting van de administratieve 

organisatie en interne beheersing
›  Risicobeheersing: inventariseren van risico’s en 

adviseren over beheersingsmaatregelen
›  Organisatie- en performanceverbetering



De kracht van WGS... ...en wat het u oplevert

Persoonlijk contact en korte 
communicatielijnen

Goede samenwerking waarbij snelle en gedegen 
besluitvorming tot stand komt. WGS spreekt uw taal 
en u krijgt tips, adviezen en persoonlijke aandacht.›
Samen met u en uw collega’s werken aan een optimaal 
resultaat en formuleren van uitdagende  doelstellingen.Teamprestaties en samenwerking ›
Helderheid over wat u kunt verwachten en de 
randvoorwaarden die daarbij worden afgesproken.

Open en eerlijke communicatie ›
De investering in het leren kennen van uw organisatie 
en uw business om te komen tot een waardevolle 
lange termijnrelatie. En afspraak is afspraak.

Betrokken en verantwoordelijk ›
Een gedreven en deskundig team en altijd ervaren 
op het vakgebied. Hierdoor heeft u een volwaardig 
gesprekspartner.

Een gedreven team en deskundige 
gesprekspartner ›

Kwalitatief hoogstaande dienstverlening tegen een 
scherpe en transparante prijs.

Een eerlijke prijs ›

CONTACT

WGS Accountants B.V.
Postbus 90 
3440 AB  Woerden
 
T 0348 - 40 06 88
M info@wgsaccountants.nl
I www.wgsaccountants.nl

WGS Accountants B.V. is ingeschreven in het handelsregister in Nederland 
onder nummer 30255014. Op al onze diensten zijn algemene voorwaarden 
van toepassing, die wij u op verzoek toezenden. Alle rechten voorbehouden.


