Complete, winstgevende
oplossingen voor
financiële grip
Goede administratie is goede informatie. En met de meest geavanceerde automatisering kunnen
organisaties hun administratie- en belastingzaken snel en professioneel verzorgen. Daarbij gaat de
MuldersGroep tot het uiterste, denkt proactief mee en helpt de bedrijfsvoering te verbeteren.
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Van links naar rechts: Theo Mulders,
Serap Özkan-Bolat en Michel de Wolf

KIJK OP OOST NEDERLAND

Tijdige rapportages
Proactief adviseren over kansen,
maar ook bedreigingen is
alleen mogelijk met actuele
en betrouwbare cijfers. ‘De
MuldersGroep levert standaard
correcte, voordelige, periodieke
rapportages’, vertelt controller
en vennoot Michel de Wolf. ‘De
klant kan zien hoe hij ervoor
staat en tijdig beslissingen
nemen. Een correcte bedrijfsadministratie is hiervoor vereist.
De MuldersGroep kan de
administratie verzorgen en zorgt
dat deze aan de actuele wet- en
regelgeving voldoet. Daarnaast
stellen we jaarrekeningen op.
Tijdens de bespreking hiervan
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zorgen we voor interactie met
de klant waardoor we een
beter inzicht krijgen en kunnen
adviseren. We bespreken de resultaten, doelen en benchmark
om te komen tot een plan van
aanpak met verbeterpunten.’

in de prijs inbegrepen. Hiermee
vergroten we de kwaliteit van de
dienstverlening. Met onze kennis
worden we regelmatig al in een
voortraject betrokken. Daarbij
zijn we ook een intermediair tussen de klant en externe partijen.’

Geen accountant nodig
Hoewel de MuldersGroep
administratieve en fiscale
diensten levert, is het geen
accountantskantoor. De Wolf
benadrukt dat het merendeel
van het mkb vaak geen accountantscontrole nodig heeft.
‘Wel is het bijhouden van een
administratie en het opstellen
van een jaarrekening verplicht.
Bij ons staat het belang van de
klant altijd voorop. Als bedrijfseconoom en controller spreek ik
de taal van de ondernemer en
mijn collega’s die van de fiscus.
Klantcijfers worden beoordeeld
door al onze specialisten, die
tijdig signaleren en adviseren
en altijd op de hoogte zijn.’

Automatisering
Klanten van de MuldersGroep
kunnen hun loonadministratie
en financiële en logistieke processen integreren door gebruik
te maken van de Infor/(BaaN)
applicatie, een wereldwijde
belangrijke speler in ERP. Het
gebruik van deze software in de
cloud leidt tot een efficiëntere
inzet en planning van mensen en
middelen. Michel de Wolf: ‘Het
systeem wordt permanent door
de leverancier en professionele
ICT’ers bij ons gemonitord.
Hierdoor kunnen wij ons focussen op de toepassingen en efficiency bij de klant. Infor/(BaaN) is
een algemene applicatie die wij
customizen. We vertalen de behoefte van elk bedrijf. Daardoor
kan het pakket meer dan veel
branche specifieke pakketten.
Zo hebben we onlangs voor een
bedrijf met 300 medewerkers
vijf Excel sheets teruggebracht
naar één invulscherm. De rest is
geautomatiseerd. Infor/(BaaN) is
een betaalbaar pakket. De klant
ziet, betaalt en gebruikt alleen
wat hij nodig heeft waardoor het
geschikt is voor alle bedrijven.
Doordat wij de automatisering
en administratie op elkaar
afstemmen, kunnen dubbele
werkzaamheden en fouten
worden voorkomen. De door de
eigen automatisering verkregen
vaardigheden zetten we ook in
op andere systemen van klanten.
Dit levert iedere klant een tijd- en
kostenbesparing op waardoor
organisaties meer financiële grip
krijgen.’ 

Loonadministratie
De combinatie van disciplines
en het structureel interne overleg
maken de MuldersGroep uniek.
Volgens loonadministrateur en
vennoot Serap Özkan-Bolat
kunnen hierdoor vaak fouten bij
nieuwe klanten worden hersteld.
‘Onlangs konden we bij een
nieuwkomer per jaar 80.000
euro premie besparen. Naast het
verzorgen van de boekhouding
ondersteunen en adviseren we
bij loonverwerking, arbeidsvoorwaarden, pensioen- en
verzuimregistratie, regelgeving
en ontslagprocedures. Klanten
kunnen bovendien gebruikmaken van onze software voor
de loonadministratie, wat vaak
al voordeliger is vanaf zestien
medewerkers. Doordat we ook
helpdesk zijn, hebben we inzicht
in de klantsituatie en besparen
we op diverse gebieden voor
de klant. Om de drempel te
verlagen, zijn korte vragen vaak
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Altijd actuele informatie over
het organisatieresultaat, de
werkprocessen optimaliseren
en een efficiencyslag maken.
De MuldersGroep in Ulft is een
hoogwaardige financiële, fiscale
en automatiseringsdienstverlener voor ondernemers die
slim met hun boekhouding en
automatisering willen omgaan.
Het bedrijf is het voorbeeld
van efficiënt werken met een
geoptimaliseerde automatisering
waardoor zij de kwaliteit van
de dienstverlening verhoogt
en als adviseur van de klant
optreedt. Deze toegevoegde
waarde zet het bedrijf al 70 jaar
in om klanten winstgevender
te maken. Fiscalist en vennoot
Theo Mulders: ‘Ons kantoor
stelt kwaliteit boven kwantiteit.
Met onze uitgebreide ervaring
en actuele kennis en betrokkenheid signaleren we tijdig en
pakken we alle kansen om voor
de klant belasting te besparen.
Fiscaal werk betekent ook
interpretatie en aanvoelen van
de bedoeling van de wetgeving.
Er is een groot grijs gebied, dat
wij benutten door het onderste
uit de (fiscale) kan te halen
voor de opdrachtgever. Daarbij
hebben we veel ervaring met
procederen bij geschillen.’
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