Audit 3.0 = meerwaarde
voor de ondernemer
De accountantscontrole van de jaarrekening is verplicht voor ondernemingen vanaf
een bepaalde omvang. Klanten zien het als verplichting. Door een traditionele controle
aanpak kijken te veel accountants achterom in plaats van vooruit. FACET doet dat anders.
Met de gegevens uit de accountantscontrole is namelijk nog zoveel meer te doen.
Real time informatie helpt je als ondernemer sturing te geven aan je onderneming.
Zo kun je als ondernemer beter onderbouwde keuzes maken. FACET
investeert al enige jaren in Audit 3.0. Met goede resultaten: voor de
ondernemer en voor FACET.
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