Welkom bij HPM
HPM is een kleinschalig adviesbureau, dat u ondersteunt & begeleidt op de gebieden bedrijfsvoering,
administratie, belastingzaken en personeel.
Als ondernemer bent u voortdurend bezig uw producten en / of diensten af te zetten op uw speciﬁeke
markten. In de meeste gevallen bent u als ondernemer in eigen persoon de allesdoener.
Uw bedrijfsvoering, administratie en andere zaken krijgen hierdoor vaak niet de aandacht die het nodig
heeft. Toch zijn deze zaken van groot belang om uw bedrijf succesvol te kunnen runnen.
HPM staat voor een kleinschalige, praktische, betrokken en enthousiaste aanpak met meerwaarde voor
u als ondernemer.
HPM ontzorgt u en regelt die zaken voor u als ondernemer waar u niet aan toe komt.
HPM ondersteunt de onderstaande groepen van ondernemingen:

•
•
•

ZZP-er
MKB ondernemer
Startende ondernemer

Ook voor particulieren staan wij open en zijn welkom bij HPM voor adviezen en ondersteuning.
In de huidige economische omstandigheden kan het voor u als ondernemer tegen zitten, waarbij de
onzekerheid over de toekomst van uw onderneming toeneemt.
Maak vrijblijvend een afspraak om de zaken die voor u van belang zijn te bespreken.
Wellicht kan HPM u van dienst zijn bij mogelijke oplossingen.
Bedrijfsadviezen
Het kernbegrip bij HPM is kleinschaligheid. Derhalve geen dikke rapporten, maar praktische adviezen
met een frisse kijk op de toekomst van uw onderneming. Kort en bondig geformuleerd.
HPM biedt u ondersteuning en advies op de onderstaande deel gebieden:

•
•
•
•
•
•
•

Uitwerken ondernemersplan
Ontwikkeling van uw onderneming
Inventariseren van knelpunten binnen uw onderneming
In kaart brengen van de kansen en bedreigingen van uw onderneming
Bepalen van uw zakelijke en persoonlijke doelstellingen
Organisatie aanpassing / reorganisatie
Coaching
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Administratie & Belastingen
HPM als ondersteuner van uw administratieve en ﬁnanciële zaken. Hierbij worden onderstaande
werkzaamheden verricht overeenkomstig in
Nederland algemeen aanvaardbare richtlijnen met betrekking tot samenstellingverklaringen en
grondslagen voor ﬁnanciële verslaggeving en met wettelijke bepalingen inzake de jaarrekening.
HPM kan u van dienst zijn de onderstaande werkzaamheden:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Verzorgen volledige administratie
Samenstellen jaarrekening
Verzorgen volledige salarisadministratie
Verzorgen B.T.W. aangifte
Verzorgen IB aangifte
Verzorgen VPB aangifte
Analyse administratie en signaleren van trends
Advisering ﬁnanciële planning
Advisering bij investeringen
Verzorgen van bedrijfsinformatie

HPM werkt samen met een gerenommeerd accountantskantoor, op het gebied van accountancy en
ﬁscale adviezen.
Personeel / HRM
HPM als adviseur en ondersteuner bij uw HRM aangelegenheden. Uiteraard is ook hier het kernbegrip
kleinschaligheid met kort en bondige adviezen. Bij de onderstaande activiteiten kan HPM u van dienst
zijn:

•
•
•
•
•
•
•

Werving & selectie van medewerkers
Inventariseren van personeelsbehoefte
Begeleiding bij door en uitstroom medewerkers
Ontslagzaken
Adviseren en begeleiden bij ziekteverzuim en / of reïntegratie
Inhuren overige HRM zaken
Persoonlijke coaching
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Onroerend Goed
HPM levert een speciale dienst met betrekking tot de begeleiding van ondernemers, maar ook
particulieren bij het ontwikkelen van onroerend goed projecten.
Hierbij kunt u denken aan de onderstaande activiteiten:

•
•
•
•
•

Adviseren en ondersteuning bij de haalbaarheid
Uitwerken begroting
Voortgangscontrole begroting
Adviseren en ondersteuning bij onderhandelingen met de diverse partijen
Vraagbaak

Particulieren
HPM als adviseur voor uw persoonlijke ontwikkeling in de breedste zin,
maar ook voor uw persoonlijke en / of uw familie administratie. HPM als luisterend oor en vraagbaak,
waarbij de onderstaande activiteiten aan de orde kunnen zijn:

•
•
•
•
•

Persoonlijke coaching
Administratieve begeleiding
Herintreding arbeidsmarkt
Oriëntatie ondernemerschap
Belastingaangifte

HPM kunt u ook inzetten als “persoonlijk assistent” bij het runnen van uw persoonlijke zaken.
HPM is uiteraard bereid een nadere toelichting te geven op de bovenstaande uitwerking, waarbij uw
eventuele speciﬁeke vragen, wensen en / of omstandigheden nader kunnen worden betrokken. Ook
kunt u vrijblijvend een afspraak maken.
Contact
HPM Bedrijfsadviezen
Krokusstraat 29
1338 TB ALMERE
Mobiel

: 06-51145507

Telefoon : 036-5408174
Fax

: 036-5408175

E-mail

: info@hpmadviezen.nl

Internet : www.hpmadviezen.nl
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