Agata van Iconic Beauty Company:

“Dankzij Accuracy presenteerden we een
overtuigend businessplan bij de bank.”
Sinds 2009 is Iconic Beauty Company
een begrip als het om een compleet
aanbod van schoonheidbehandelingen
gaat. De succesvolle onderneming wordt
aangevoerd door Agata en haar partner. Samen met drie medewerkers en
een parttime cosmetisch arts bieden zij
cliënten een warme en gezellige omgeving waar men in alle rust kan genieten
van verschillende beautybehandelingen.
De focus ligt op tevreden cliënten. Daar
wil men zich bij Iconic Beauty Company
volledig op richten, want dat is het
specialisme. De administratie laat men
daarom ook liever aan een andere specialist over, vertelt Agata. “Tot vorig jaar
deden we de boekhouding zelf, want als
beginnend bedrijf wilden we de kosten
laag houden. Het bleek echter al snel dat
een professioneel administratiekantoor
geen overbodige luxe was. Doordat de
BTW voor onze branche verhoogd werd,

moesten we ineens een andere berekening maken. Marco Albers van Accuracy
Financial Services heeft ons hierbij uitstekend geholpen. Hij zorgde ervoor dat
de cijfers en de jaarrekening helemaal
klopten. Dat gaf ons veel vertrouwen.
“Nadat we inzagen dat ieder zijn vak
heeft, hebben we onze administratie volledig aan Marco toevertrouwd. Ik scan
de inkoop- en verkoopfacturen en mail
deze naar Marco. Hij verzorgt vervolgens
de omzet- en belastingaangifte en maakt
onze jaarrekening. Ook de loonadministratie is in goede handen bij Marco.
“Het fijne van Marco is dat we hem
altijd kunnen bellen voor advies, ook
als het ogenschijnlijk om iets onbenulligs gaat. Maar ook bij grote projecten
staat hij voor ons klaar. In het afgelopen
jaar zijn we verhuisd naar een nieuwe
bedrijfspand. Dankzij ons succes waren
we uit ons jasje gegroeid en we wilden

het nieuwe pand door de bank laten
financieren. Dat vroeg om een solide
businessplan. Ik kon onze nieuwe ideeën
en doelen weliswaar goed verwoorden
in het plan, maar bij het financiële deel
liep ik vast. Marco heeft het financiële
hoofdstuk en de prognoses geschreven
op basis van mijn input. Het plan viel
goed bij de bank en de financiering
kwam rond.
“Het is niet overdreven om te stellen dat Marco een flinke steen heeft
bijgedragen aan de financiering van ons
nieuwe bedrijfspand. Daar kunnen we
ons volledig richten op onze cliënten, in
de wetenschap dat onze administratie
bij Accuracy Financial Services in goede
handen is.”
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