
 

Norvell & Associates En Wat Ze 

Kunnen Doen Voor Uw Bedrijf 

Boekhouding, voor vele eeuwen, heeft een waarborg voor 

de financiële stabiliteit, niet alleen voor individuen maar 

meer zo voor bedrijven verstrekt. De economische 

vooruitgang van de wereld dankt zijn bestaan aan solide 

financieel-administratieve praktijken die CPA van over de 

hele wereld hebben ijverig uitgevoerd samen met andere 

verwante financiële professionals. De evolutie als een 

primaire instrument voor financiële transacties in de 

moderne wereld is tentoongesteld door veel bedrijven die 

steevast consistente kwaliteit van de dienstverlening 

bieden. 

Norvell & Associates, P.C. is een boekhoudkundige bedrijf 

dat een breed scala van diensten aan haar vele klanten 

bieden kan, of het nu een individuele cliënt of een groot 

bedrijf. Het bedrijf biedt de volgende diensten: 

• Auditdiensten 

• Reviews 

http://www.norvellcpas.com/


• Compilaties 

• Fiscale Compliance en Planning 

• Andere attest diensten 

• Fiscale diensten 

• Business Valuation Services 

• De diensten van de boekhouding 

 

Audit-diensten 

Hebben van een groep van goed opgeleide en ervaren 

Certified Public Accountants Norvell & Associates om 

objectief onderzoek van de jaarrekening op basis van 

algemeen aanvaarde controlevereisten. Norvell van audit 

filosofie vereist waarderen de voornaamste aspecten van 

hun cliënten operaties en de problemen die van invloed 

kunnen hun productiviteit en hun capaciteit om hun 

doelstellingen te bereiken. 

Efficiëntie in de activiteiten van een bedrijf is van groot 

belang en Norvell herkent dit feit. Vandaar, is het bedrijf 

poogt te leveren een audit die de eerlijke presentatie van 

de jaarrekening, terwijl het opnemen van waardevolle 

suggesties en aanbevelingen van de clients om te bereiken 

van een stabiel beheerscontrole van haar interne acties en 

tot oprichting van een efficiënte organisatie uitdrukt. 

 



Beoordelingen 

Sommige clients mag alleen betrouwbare financiële 

informatie verlangen die Norvell & Associates kunnen 

verstrekken in overeenstemming met normen die worden 

vereist door het American Institute of Certified Public 

Accountants. Dergelijke beoordelingen beperkte garantie 

kunnen bieden dat geen belangrijke wijzigingen nodig zijn 

om de jaarrekening om te voldoen aan algemeen 

aanvaarde boekhoudkundige procedures. Een herziening is 

dus niet zo uitgebreid als een volledige controle, hoewel 

herziening van de financiële overzichten van de klant biedt 

kansen voor het bedrijf vertrouwd te maken met de client 

operaties en om aanbevelingen voor verbetering te doen. 

  

Compilaties 

In andere gevallen, sommige klanten mogen verlangen dat 

financiële informatie gepresenteerd in de vorm van 

financiële verklaringen, maar hoeven niet de garanties 

verstrekt door een audit of review. Norvell biedt hen 

compilatie diensten die minder uitgebreid in de natuur zijn. 

 

Fiscale Compliance en Planning 

Norvell & Associates ook biedt aan ondernemingen (of 

winst of not-for-profit), partnerschappen, naamloze 

vennootschappen en individuen, fiduciaire, landgoederen, 



cadeau en payroll - gerelateerde diensten met Internal 

Revenue Service onderzoeken. 

 

Andere diensten attest 

Norvell levert deze ook andere diensten: 

• Voorspellingen 

• Projecties 

• Interne auditdiensten 

• Interne controle beoordelingen 

• Overeengekomen procedures en andere niet-traditionele 

Engagements SEO opdrachten 

 

Fiscale diensten 

Norvell biedt een ruim assortiment van fiscale diensten 

vanuit hun ervaren tax-professionals die zich richten op het 

leveren van proactieve fiscaal advies aan hun klanten. 

Afgezien van ervoor te zorgen dat bedrijven volgens de 

fiscale wetgeving opereren, begeleidt de onderneming ook 

hun klanten naar behoren houden met fiscale wet- en 

regelgeving in acht nemen. Fiscale diensten omvatten de 

volgende, onder andere: 

• Expertise bij de voorbereiding van de federale, staats- en 

lokale belastingen als resultaat gegeven voor bedrijven, 

partnerschappen, organisaties zonder winstoogmerk, 



particulieren, vennootschappen met beperkte 

aansprakelijkheid 

• Verkoop 

• Estate en gift 

• Bruto ontvangsten 

• Accijnzen 

• Multi staat geretourneerd voor bedrijven 

• Planning strategieën om te minimaliseren van federale, 

staats- en lokale belastingen voor bedrijven en 

particulieren 

• Ramingen en verwachte belastingverplichtingen 

• Fiscale planning voor fusies en overnames 

• Belastingbetaler belangenbehartiging in de omgang met 

het belasten van de autoriteiten 

Al deze zijn mogelijk als gevolg van Norvell & Associates 

lange ervaring in het leveren van boekhoudkundige 

diensten voor veertig jaar nu. Neem contact op met hen 

voor uw zakelijke financiële behoeften. U kunt er zeker van 

dat u hebben een partner die u naar betere dagen vooruit 

begeleiden kan. 


