Dichtbij de fruitteelt
Als fruitteler staat u elke dag voor belangrijke
beslissingen. Op welk segment van de markt ga ik mij
richten? Hoe scoor ik ten opzichte van collegatelers?
En hoe ziet de toekomst van mijn bedrijf er eigenlijk uit?
Bij deze en veel andere vragen staat u er niet alleen
voor. Bij Alfa hebben we de adviseurs die uw markt
kennen en uw taal spreken. We staan vooral heel dicht
bij de fruitteelt. Inclusief een dienstverlening die verder
gaat dan een ‘gewoon’ accountantskantoor.

De adviseurs die uw bedrijf en uw sector
kennen
Alfa is meer dan alleen de accountant voor uw jaarrekening.
U kunt bij ons ook terecht voor andere onderwerpen.
Onder één dak bundelen we alle expertise die een
ambitieus ondernemer in de fruitteelt maar nodig heeft.
We zijn de proactieve accountant en fiscale adviseur
die het cijfermatige gedeelte van uw bedrijf goed regelt.
We helpen u als u denkt aan bedrijfsopvolging, het
overnemen van een bedrijf of het verkopen van uw eigen
onderneming. Specialisten met kennis van subsidies
maken het u eenvoudiger om financiële ondersteuning
binnen te halen. Voor uw juridische zaken komt u verder
met Alfa. En hebt u een vraag over estate planning of wilt
u een goed pensioenadvies? Goed om te weten dat u aan
één kantoor genoeg heeft.
Daarnaast zijn er extra diensten die voor u interessant
zijn, zoals de mogelijkheid om uw salaris- en personeelsadministratie online te doen, bedrijfsanalyse en een
bedrijfs- en ondernemersscan.

Salaris en personeel online
In de fruitteelt zijn de pieken in de arbeidsinzet groot.
In zo’n piekperiode kost het bijhouden van de salaris- en
personeelsadministratie u veel tijd. En voor u het weet
bent u de grip op de loonkosten kwijt. Kies daarom voor
het pakket Alfa Salaris en Personeel. Dan hebt u 24 uur
per dag, zeven dagen per week inzicht in uw salarisadministratie. U kunt op elk moment van de dag bij uw
gegevens, online. Alfa Salaris en Personeel is modulair
opgebouwd. U kunt het pakket dus geheel naar uw eigen
idee inrichten. Nog meer assistentie nodig? De loonadviseurs van Alfa zijn gespecialiseerd in de fruitteelt.
Dat praat een stuk makkelijker.

kengetallen van een referentiegroep in de hand ziet u of
uw cijfers wel in lijn liggen. Hoe zit het met uw kostprijs?
Zijn uw opbrengsten per hectare in euro en kilogram
vergelijkbaar met andere telers? Alfa laat u zien waar
nog kansen liggen voor uw bedrijf.
Ook presenteert BAS-versie 3.0 u een saldoberekening
per hectare fruit, met de kosten van gewasbescherming,
meststoffen, sorteren en veilingkosten in mindering
gebracht. Een berekening op basis van HARR (huur,
afschrijving, rente en resultaat) ontbreekt niet. Bedrijven
zijn dus tot dit kengetal met elkaar vergelijkbaar, ongeacht
de financieringsvorm. Zo krijgt u een optimaal inzicht in
uw eigen teeltkosten, de vaste kosten en de opbrengsten.

Scan uzelf en uw bedrijf
Ondernemen is tegenwoordig vooral managen. Met de
bedrijfsscan brengt Alfa vitale onderdelen van uw bedrijf
in beeld: strategie, marketing, management en resultaten.
De uitkomsten van die scan helpen u de juiste richting
voor uw bedrijf te bepalen. En hoe doet u het zélf als
ondernemer? Kunt u alle taken die van een moderne
manager worden gevraagd ook 100% uitvoeren? De
individuele ondernemersscan brengt het aan het licht.
De ondernemersscan laat zien wat uw sterke punten
als manager zijn. En welke onderdelen van de bedrijfsvoering misschien beter af zijn bij uw medewerkers. Twee
verschillende scans, één helder doel: een stijging van het
rendement!

Hoe presteert u in vergelijking met collega’s?
Wilt u continu op de hoogte blijven van uw resultaten en
die vergelijken? Het bekende Bedrijfs Analyse Systeem
(BAS) van Alfa is er nu ook voor de fruitteelt. BAS 3.0
gaat nog een stap verder. Met de (anonieme) actuele

Alfa Accountants en Adviseurs is een adviesorganisatie voor
het midden- en kleinbedrijf en de agrarische sector met 28
vestigingen door heel Nederland. U zit bij Alfa aan tafel met
ervaren adviseurs en accountants die de praktijk goed kennen.
Bij Alfa kunt u terecht met al uw vragen over accountancy,
belastingen, salaris en personeel, subsidies, bedrijfsadvisering
en financiële dienstverlening. Iedere Alfa-medewerker beschikt
over deskundigheid, kennis en inzicht voor advies op maat.

Zó dichtbij is Alfa!
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met een van onze kantoren bij u in de buurt:
Alfa Dodewaard

Alfa Gorinchem

088 2531750

088 2531950

dodewaard@alfa.nl

gorinchem@alfa.nl

Alfa IJsselstein

Alfa Raamsdonksveer

088 2532900

088 2532050

ijsselstein@alfa.nl

raamsdonksveer@alfa.nl

Disclaimer

Dit leaflet is zeer zorgvuldig samengesteld. Bij de samenstelling van de uitgave
kan Alfa geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele onjuistheden
of onvolledigheden. Overnemen en vermenigvuldigen van de inhoud van
deze leaflet is toegestaan met bronvermelding.

