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MERKPASPOORT
SFAA - Het financiële 

administratiekantoor voor 
ondernemers die wil len 

groeien



WAT WIJ DOEN
Wij staan naast jou als 
ondernemer. We bekijken hoe 
de financiën ervoor staan en 
helpen om de administratie voor 
jou zo makkelijk mogelijk te 
maken. We werken in de cloud, 
dat is makkelijker en 
inzichtelijker. Ons doel is 
ondernemers te laten 
ondernemen. Wij zijn goed in 
financiën en lossen 
administratie en belasting 
‘gedoe’ op.
 
De rekenwonders van SFAA 
lichten ook graag de financiële 
kant van je bedrijf door. We 
zien wat beter, makkelijker en 
zuiniger kan. Zo helpen we je 
om kosten te besparen.

ONLINE ADMINISTRATIE

We automatiseren en digitaliseren je 
administratie. Jij  levert je bonnen en 
facturen via de app in. Wij doen de 
rest. We regelen alles in een online 
boekhoudprogramma. Veil ig, 
makkeli jk en efficiënt

FINANCIEEL ADVIES

Wij werpen een kritische blik op de 
uitgaven en brengen structuur in je 
administratie. We kijken verder dan 
de cijfers en zijn een bedrijfskundige 
sparringspartner. De frisse blik van 
onze financiële helden kan voor jouw 
bedrijf een fl ink verschil maken.

BELASTINGAANGIFTE
Onze fiscale alleskunners regelen de 
btw aangifte, de jaaropgave of 
de vennootschapsbelasting. Maar we 
kijken ook met je mee wanneer het 
belastingtechnisch handig is om te 
investeren. En herinneren je er aan 
om de btw te betalen. Nooit meer 
boetes dus!

ADVIES VOOR START- EN 
SCALE-UPS
We vinden het fantastisch om 
bedrijven met groeiambities te helpen 
met de financiële kant van 
ondernemen. Doordat veel van onze 
klanten startups en scale-ups zijn 
hebben wij ons ook echt ontwikkeld 
tot een expert.



KERNWAARDEN:

Enthousiast, betrokken 
en kostenbesparend



IDENTITEIT
JONG

Bij SFAA staat een jong team van 
financieel adviseurs, fiscale 
allesweters, rekenwonders en 
bedrijfskundigen voor jou klaar. 
Ondanks het jonge team beschikken 
we over jarenlange ervaring. 

KRITISCH

We sparren met ondernemers, geven 
financieel advies met verstand van 
zaken en hebben een obsessieve 
focus op klanttevredenheid. We zijn 
onze klanten het l iefst een stap voor. 
Zodra zij aankloppen met een vraag 
hebben wij de oplossing al gevonden.

INNOVATIEF

Wij zijn constant op zoek naar 
verbetering en proberen zoveel 
mogeli jk te automatiseren. Dit doen 
wij met onze online administratie- 
software. Door onze innovatieve 
werkwijze zijn wij trotse winnaar van 
de Exact Cloud Award 2018/2019!

PERSOONLIJK

Wij vinden persoonli jk contact heel 
belangrijk. Bij SFAA heeft iedere 
klant een eigen contactpersoon, met 
een tweede persoon als back-up. 
Deze contactpersoon kijkt realtime 
met jou mee en staat alti jd klaar om 
jouw vragen te beantwoorden. 

wie wij zijn



MISSIE

"Onze missie is om 
ondernemers en 

bedrijven te laten 
groeien door met ze te 

sparren en ze te 
ontlasten."



ONZE
DOELGROEP START- & SCALE-UP

Wij zijn gespecialiseerd in het geven 
van financiële ondersteuning en 
advies aan start- en scale-ups. Onze 
missie is om ondernemers te laten 
groeien! 

5-10 FTE

De meeste bedrijven uit ons portfolio 
hebben een fullt ime-equivalent 
tussen 5 en 10. 

JONG

De meeste bedrijven uit ons portfolio 
hebben jonge professionals aan het 
roer welke waarde hechten aan 
digitaal gemak. 

AMSTERDAM

Ons kantoor bevindt zich in hartje 
Amsterdam, en dat vinden onze 
klanten fijn. Zo komen ze regelmatig 
even langs voor een kop koffie of 
advies. 



TROTSE PARTNER VAN:
En nog veel meer!
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