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Over Ons

Waarom zou u
kiezen voor ATSS

ATSS werd opgericht in 2013 en beschikt over jonge, goed opgeleide en flexibele
medewerkers.
Elke dag opnieuw zijn wij gedreven om onze klanten een optimale ondersteuning
te bieden en hen de meest uitgebreide informatie te verschaffen. Succesvol en
efficiënt ondernemen steunt immers op professioneel advies, op maat van uw
zelfstandige activiteit als ondernemer.
In onze dienstverlening staan kwaliteit en klantgerichtheid centraal. U wordt niet
beschouwd als een nummer maar als een gewaardeerde klant en u krijgt van
ons een gedegen, gepersonaliseerde service.
Vertrouwen is voor ons de hoeksteen van onze relatie klant-boekhouder.

Professionals
Boekhouding op maat
Ervaring
Digitaal
Betrouwbaar

“

“

Samen sterk met een gedeelde
passie voor modern werken

The Capital of Business

MISSIE

VISIE

ATSS Business Center

Beste partner van kmo en
start-ups

Beste kmo boekhouding
op maat

“

2013
Aalst / opening eenmanszaak, bijberoep

Wij bieden u een totaal pakket aan op maat van uw behoeften
en staan klaar om u na een kennismakingsgesprek een
vrijblijvend en gedetailleerd samenwerkingsvoorstel aan te
bieden.

2016

Gent / overschakeling naar hoofdberoep,
eerste bedienden in dienst

2019
5 full-time bedienden in dienst

2020
Digitalisatie van data – cloud

2022

Destelbergen / opening
ATSS Business Center

“

“

Wij zijn een professioneel team,
meer dan 10 jaar ervaring gepassioneerd over ons werk

DIENSTEN

Business Accountancy
ATSS Boekhouding & Fiscaliteit luistert naar de noden van u als ondernemer
en zoekt naar de meest éénvoudige manier om uw administratie te
vereenvoudigen .. Ons doel is dat u als ondernemer focust op de groei
van uw onderneming.
Op basis van uw behoeften bekijken we welk systeem van boekhouden
het beste bij uw bedrijf past. Naast het ‘in-huis-boekhouden’, bieden we
een online boekhoudpakket aan om uw eigen boekhouding te doen, waarbij
wij bijsturen en verbeteren.
Wij adviseren en begeleiden tevens interne boekhouders van grotere
ondernemingen bij het voeren van hun boekhouding.
Hieronder vindt u alvast een greep uit onze
boekhoudkundigedienstverlening:

Business Accountancy
Business Center
Business Payroll Hr
Business Finance

Het verwerken en/of superviseren van uw boekhouding
Het opmaken van tussentijdse rapporteringen
Het opmaken en neerleggen van de jaarrekening en notulen
Het bespreken van uw resultaten
De controle en/of opmaak van uw BTW-aangifte
In de loop van het boekjaar houden wij U op de hoogte van uw financiële
situatie door het opstellen
Het opstellen van uw businessplan

Business Center
Bedrijvencentrum ATSS is een betrouwbare partner voor starters, KMO’s
en bedrijven in volle groei. Naast het ter beschikking stellen van kantoren,
flexplekken en vergaderruimtes, verlenen wij ook heel wat diensten,
ondersteuning en advies.
Het aanbod van Bedrijvencentrum ATSS:
Virtueel kantoor
Kantoorruimte
Nabij E40 op toplocatie en is vlot bereikbaar met de wagen en het
openbaar vervoer.
Professioneel secretariaat
Telefoonpermanentie
Korte opzegtermijnen contracten
Motiverend bedrijfsmilieu
Vergaderzaal, keuken, kopieer- en faxruimte

Business Payroll Hr
Sociaal secretariaat.
U wilt als werkgever een loonadministratie starten?
U wenst een correcte opvolging van uw loon- en personeelsadministratie?
U wilt uw maandelijkse loonverwerking op een gemakkelijke en efficiënte
manier laten verlopen?
Met ATSS Business Payroll kies je voor een vlotte administratie en
loonverwerking.
Waarom zou ik ATSS als sociaal secretariaat kiezen?
Vaste dossierbeheerder, één aanspreekpunt
Flexibel aanpak snelle feedback en service
Kwalitatieve diensten op maat
Samenwerking met professionelen,
juridisch informatie en advies
Vaste prijzen
Nog veel meer

Business Finance
Op basis van een analyse van de rentabiliteit van
uw onderneming kunnen wij voorstellen doen om
de economische gezondheid van uw onderneming
te onderhouden en/of te optimaliseren.
Naargelang uw onderneming groeit en evolueert
zijn er specifieke ingrepen nodig. Een starter heeft
nu eenmaal ander advies nodig dan een
gevestigde firma die wil uitbreiden, fusioneren of
de zaak wil overdragen.
Het is voor u als ondernemer noodzakelijk om in
elk van deze specifieke fases in het groeiproces
van uw onderneming te kunnen rekenen op een
competente en betrouwbare adviseur.
Periodiek analyseren we de resultaten en
financiële positie, zodat u de nodige steun ervaart
voor uw beleidsvoering.
Voor het bekomen van externe financiële middelen
stellen we financiële prognoses op en verdedigen
we deze bij uw bank. Voor uw groei staan we als
trouwe partner aan uw zijde.

Digitaal Platform
Een realtime zichtbaarheid van uw situatie
De kunstmatige intelligentie van Falco biedt u een realtime overzicht van uw
financiële toestand.
Efficiënte interactie en communicatie met uw
Het uitwisselen en verzamelen van documenten wordt eenvoudig dankzij de
tools die Horus aanbiedt.
Toegankelijk op alle media
De applicatie Falco is toegankelijk vanop een computer, smartphone of tablet.
Een eenvoudige facturatie
Met Falco kunnen je klanten automatisch en probleemloos facturen aanmaken
en aanpassen.
Een eenvoudige en intuïtieve interface
Voor een onmiddellijke gebruiksvriendelijkheid.
Interactieve en duidelijke dashboards
Falco helpt u bij het dagelijkse beheer van uw activiteit!

De voordelen van digitaal boekhouden:
Eenvoudig digitaal aanleveren van documenten
Betaal met één klik verschillende facturen tegelijk
24/7 inzicht in uw cijfers
Al uw documenten op één platform
Eenvoudig te gebruiken

info@atss.be

www.atss.be

+32 9 226 17 73
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