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Offerte accountantsdiensten 2018 - 2019

Geacht bestuur,
Wij hebben met veel plezier en enthousiasme gewerkt aan uw verzoek tot het uitbrengen van een
offerte voor de accountantscontrole 2018 – 2019, met optie tot verlening, voor uw
gemeenschappelijke regeling. Met deze offerte willen wij graag het enthousiasme laten zien waarmee
wij accountant van uw organisatie willen worden, invulling gaan geven aan uw specifieke
verwachtingen en deze ook gaan overtreffen!
Op een onderscheidende wijze geven wij invulling aan de accountantsfunctie, waarbij wij oog hebben
voor relevante en actuele thema’s. Wij fungeren als “sparringpartner” voor het bestuur en het
management en geven adviezen voor verbetering van processen en systemen. U bevindt zich, zeker
vanuit accountantsperspectief, in een interessante en uitdagende fase, waarin u uitvoering geeft aan
de verdere inrichting en ontwikkeling van uw organisatie.
Onderdeel van onze aanpak is het op diepgaande wijze kennis verkrijgen van uw organisatie, welke
mede bepalend is voor onze aanpak. Wij willen weten wat er bij u speelt. U wilt de basis op orde
hebben en u moet kunnen vertrouwen op de financiële stuurinformatie (begroten en verantwoorden),
zodat u kunt (be-)sturen. Met onze aanpak maken wij de verbinding tussen uw bedrijfvoering en uw
financiële rapportages en sparren met u over kansen en riscio’s. Wij houden u regelmatig de spiegel
voor en spreken met u over uw aandachtspunten. Maar uiteraard vertellen wij u ook wat goed gaat en
waar wij kansen voor u zien. Zo werken wij samen aan uw toekomst!
Naar onze mening zijn de volgende argumenten belangrijk om voor Publieke Sector Accountants te
kiezen:
-

Zeer ervaren accountants met 100% focus op organisaties in het publiek domein, waaronder
gemeenschappelijke regelingen als de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord. Onze
medewerkers zijn door hun jarenlange ervaring in staat om processen en risico’s snel te
doorgronden en om te zetten naar gerichte (dus geen overbodige) acties. Dit voorkomt langdurige
inwerktijden en overbodige vragen, waardoor uw organisatie minimaal belast wordt: een controle
die echt to the point is en meer ruimte biedt voor sparren en overleg met u en uw medewerkers!
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-

Wij kennen korte doorlooptijden voor wat betreft de controles en andere opdrachten. Wij werken
in de controleperiodes zeer intensief met uw medewerkers samen en zijn ook echt klaar als wij de
deur achter ons dicht trekken. Uw planning is leidend en samen realiseren wij door strak
projectmanagement dat afspraken worden nagekomen.

-

De beperkte gelaagdheid in ons team en de grote mate van betrokkenheid van de partner hebben
een belangrijke positieve invloed op de voortgang van onze werkzaamheden. Uiteraard kunnen
wij, als u dat wenst, flexibel zijn. De kwaliteitscontroles gedurende het proces zorgen ervoor dat
binnen enkele werkdagen na afronding van de werkzaamheden ter plaatse, de (concept-)
rapportages gereed zijn. Wij hebben korte lijnen en afspraken (waaronder deadlines) worden
nagekomen.

-

Communicatie achten wij cruciaal, waarbij communicatie in onze beleving vooral ook staat voor
contact: wij zijn veel bij u aanwezig en hebben persoonlijk contact op alle niveaus.

Wij vertrouwen erop u met deze offerte een voorstel te doen waaruit blijkt dat u met ons een
accountant krijgt die er 100% voor gaat om te bewijzen dat wij echt het verschil gaan maken.
Vanzelfsprekend zal onze inzet om dat te realiseren minstens zo groot zijn!
Onze offerte heeft een geldigheidsduur van 30 dagen, gerekend vanaf de dag van sluiting van de
inschrijving (20 september 2018).
Wij wensen u veel leesplezier toe met het doornemen van onze offerte en zien uit naar uw reactie.
Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van ons voorstel, dan maken wij graag een afspraak met
u om dit nader toe te lichten.
Met vriendelijke groet,
Publieke Sector Accountants B.V.
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