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Naast controle-ervaring hebben
onze specialisten jarenlange ervaring
in het managen en begeleiden van
subsidietrajecten.

Grant Assurance
Een accountant met
verstand van subsidies
Soms heb je voor een subsidie een accountant nodig
Het is niet altijd even duidelijk, maar in veel gevallen heb je bij de
afronding van een subsidieproject een accountant nodig. Dat niet
iedereen dit weet is niet raar: subsidies hebben nogal eens de
neiging om ingewikkeld te zijn. Dat komt omdat met subsidies
vaak veel geld gemoeid gaat en de subsidieverstrekker dat goed
wil regelen. Eén van die veel voorkomende regels is dat je moet
kunnen aantonen dat de subsidie is gebruikt waarvoor hij is aangevraagd. Dit is het moment waarop een accountant om de hoek
komt kijken.
Het moment van de waarheid: uw einddeclaratie
Eén zo’n belangrijk moment is dat van de einddeclaratie. U heeft
het project succesvol uitgevoerd en u wilt nu graag uw gemaakte
kosten declareren. In veel gevallen moet u ter onderbouwing van
uw gemaakte kosten bij uw einddeclaratie een accountantsverklaring meesturen.
Een accountant met verstand van subsidie?
Dat is meegenomen!
Bij veel subsidieregelingen moet vanaf een bepaalde drempelwaarde een accountantsverklaring worden verstrekt. Een accountant zal, voordat hij of zij zo’n verklaring afgeeft, eerst de volledige

Hoe kunnen wij u helpen?
subsidiedeclaratie controleren. Is er niets over het hoofd gezien?
Zijn er onregelmatigheden? Afhankelijk van het soort subsidie zal
dit specifieke en specialistische kennis van de accountant vereisen. Of met andere woorden: een accountant met verstand van
subsidies weet waar een subsidiedeclaratie aan moet voldoen
en kan zo sneller en effienter aan de hand van vooraf zorgvuldig
opgestelde criteria uw einddeclaratie toetsen aan de vereisten
vanuit wet-en regelgeving.
Grant Assurance
Net zo als elk subsidieprogramma uniek is, met eigen wet- en
regelgeving, geldt dat ook voor de accountantscontrole. Bij Grant
Assurance werken we uitsluitend met gecertificeerde accountants en specialisten die, als onderdeel van de PNO Groep, subsidies en het verstrekken van controleverklaringen tot hun kerntaak
rekenen. Grant Assurance zorgt er dan ook voor dat het gehele
auditproces optimaal en efficiënt verloopt. Onze specialisten kennen de vereisten van de subsidieregeling van binnen en buiten en
kunnen hierdoor het controleproces soepel laten verlopen. Naast
controle-ervaring hebben onze specialisten jarenlange ervaring
in het managen en begeleiden van subsidietrajecten.

Als u actief gebruik maakt van subsidie voor uw organisatie dan
heeft u vroeg of laat een accountant nodig, bijvoorbeeld voor
• een tussentijdse controle
• een (proef)audit
• een IKS opzetten en beoordelen voor uw loonkosten
• een FLC bij uw EU projecten
• een subsidie-, derden- of accountantsverklaring
Maak gebruik van de diensten van Grant Assurance.
De accountants met verstand van subsidies.

Neem contact met ons op
Grant Assurance B.V. is onderdeel van de PNO Groep en
is gevestigd aan de Laan van Zuid Hoorn 15 in Rijswijk.
 088-838 13 81
 info@grant-assurance.com
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