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kijkt verder dan de cijfers

Natuurlijk weten we alles over boekhouden,
administreren en jaarrekeningen.
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Maar we weten ook precies wat er speelt in
het mkb. Daardoor kunnen we u goed
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adviseren – fiscaal, juridisch en financieel.
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financieel en fiscaal partner voor het mkb

Wij verzorgen niet alleen uw boekhouding, maar kijken ook of er interessante (fiscale) voordelen te behalen zijn.

Daarnaast kunt u ons inschakelen voor advies over bedrijfseconomische, financiële en juridische vraagstukken.
Administratieve werkzaamheden en advies

Fiscale werkzaamheden en advies

•

·Administratie inboeken en verwerken

•

·Aangifte inkomstenbelasting

•

Jaarrekening samenstellen

•

·Aangifte omzetbelasting

•

Startende ondernemers op weg helpen

•

·Aangifte vennootschapsbelasting ·

•

Loon- en personeelsadministratie

•

Aangifte loonbelasting

•

Aangifte schenkbelasting

Bedrijfseconomische werkzaamheden en advies

•

Aangifte erfbelasting

•

Bedrijfseconomische analyse en advies

•

Advies bij bedrijfsovername

•

Investeringsplannen doorrekenen

•

Financieringsaanvragen opstellen

Juridische werkzaamheden en advies

•

Bedrijfsplan opstellen

•

Oprichten van bv, maatschap of vof

•

Liquiditeitsprognoses

•

Bestaande maatschaps- of vof-akte beoordelen

•

Bestaand testament beoordelen of advies bij
op te stellen testament

•

Verrekenbeding huwelijkse voorwaarden uitvoeren

•

Estate planning

Uw bedrijf loopt op rolletjes
Om de juiste beslissingen te nemen als ondernemer,
moet u weten hoe uw bedrijf er financieel voor staat en
welke fiscale mogelijkheden er zijn. Maar het zelf bij
houden van de boekhouding en het volgen van alle ontwikkelingen kost tijd. Tijd die u graag in de business zelf
steekt. Voor al die andere zaken is er Woldendorp BV.

Scherpe tarieven

Wij zetten uw cijfers niet alleen op papier, maar zorgen

Ook onze prijs past bij het mkb. We adviseren u graag

er ook voor dat u begrijpt wat ze betekenen. En wij

hoe u de boekhouding zo efficiënt mogelijk kunt aan

zorgen ervoor dat u optimaal profiteert van de fiscale

leveren, zodat het ons minder tijd kost om te verwerken.

regelingen voor het mkb. Samen zorgen we ervoor dat

En we maken altijd duidelijke prijsafspraken. Zo weet u

uw bedrijf op rolletjes loopt.

vooraf precies wat de kosten zijn – wel zo prettig.

Specialistische kennis en persoonlijke aanpak
Bij ons heeft u een vast aanspreekpunt. Die adviseur
kent uw bedrijf en uw branche. Waar nodig schakelt hij
of zij de specialistische kennis van onze eigen juristen
en fiscalisten in. Zo bieden wij dezelfde kwaliteit als
‘de grote jongens’, maar met de persoonlijke aanpak
van een klein kantoor.

Onze klanten geven ons
een 8,6 als rapportcijfer.
Daar zijn we trots op!

Regeren is vooruitzien.

Wij denken graag met u mee, zodat u
goed voorbereid bent op de toekomst.
Om het u gemakkelijk te maken, hebben wij een aantal aantrekkelijke pakketten voor u samengesteld. De basis
is het pakket Terugblik; gewoon een goed boekhoudpakket met alles erin wat nodig is. Wilt u niet alleen terugkijken, maar ook de vinger aan de pols houden om op tijd bij te kunnen sturen? Of wilt u structureel inzicht en
reflectie? Dan is het pakket Inzicht of het pakket Vooruitzicht een mooie aanvulling.

Pakket Terugblik

Een ondernemer over pakket Terugblik:
Met Terugblik weet ik dat het jaar goed is af-

•

Jaarrekening opstellen

•

Bespreken jaarrekening, desgewenst bij u op het

en dat ik aan de wet- en regelgeving heb voldaan.

bedrijf

Dat geeft me een gerust gevoel. Wat ook prettig is,

•

Aangifte inkomstenbelasting van u en uw partner

is dat we toch ook een beetje vooruitkijken. Ik ben

•

Alle reguliere telefoongesprekken en werkzaam

meer met mijn doelen bezig, maak andere keuzes

heden

en stuur in het jaar eerder bij. De heldere afspraken

gesloten, hoeveel belasting ik moet betalen

met Woldendorp en de manier waarop ze met me
Past bij ondernemers die de meeste waarde hechten

meedenken, is een plus en geeft een goed

aan de jaarrekening en aangifte van het afgelopen jaar.

gevoel. Ik ben in control!

Daarnaast staan we stil bij uw doelen en bespreken we
één keer per jaar uw cijfers. Ook staan we altijd paraat
om vragen te beantwoorden.

Pakket Inzicht
Dit is een aanvulling op pakket Terugblik, inclusief:
•

Kwartaalcijfers

•

Ondernemersgesprek

Past bij ondernemers die verder willen komen met
hun plan en daarbij iemand kunnen gebruiken die
mee- en af en toe een beetje tegendenkt. Het pakket

Een ondernemer over pakket Inzicht:
Doordat ik de keuze heb gemaakt voor het
Inzicht dienstenpakket, heb ik veel meer

Inzicht hoort bij ondernemers die bovenop de cijfers

een coach naast me staan, dan een boekhouder.

willen zitten en doelmatig en slimmer willen werken.

Samen hebben we mijn bedrijfsideeën op papier
gezet en verder uitgewerkt. Mijn coach helpt me
om mijn bedrijfsdoelen concreet te maken. Doordat
we deze doelen samen evalueren aan de hand van
tussentijdse cijfers ben ik nu veel meer gefocust
aan het werk. Mijn coach heeft een helicopterview
en houdt me scherp. Ik heb één aanspreekpunt
voor al mijn bedrijfsvragen. Het belastingplan dat ik
voor het eind van het jaar krijg, vertelt mij wanneer
ik het beste kan investeren en hoe ik het kan
betalen.

Pakket Vooruitzicht

Een ondernemer over pakket Vooruitzicht:
Doordat ik drie keer per jaar met mijn

Dit is een aanvulling op pakket Terugblik, inclusief:

adviseur om tafel zit, gaan de cijfers van

•

Kwartaalcijfers en verwachting

mijn bedrijf veel meer leven. Ik zie direct of de

•

Begroting en realisatie

doelen die we samen hebben bepaald resultaat op-

•

Tussentijdse cijfers na het derde kwartaal en het

leveren en dit stimuleert enorm. Wanneer resultaten

geschatte resultaat om nog in het laatste kwartaal

achterblijven, kunnen we de gestelde doelen direct

de winst te kunnen ‘sturen’

bijstellen. Mijn adviseur prikkelt en stimuleert mij om

Twee Ondernemersgesprekken

steeds weer verder vooruit te kijken. Hij laat mij de

•

andere kant van mijn verhaal zien en zet mij
Past bij ondernemers die behoefte hebben aan
structureel inzicht en reflectie. Met het pakket
Vooruitzicht haalt u een sparringpartner in huis die
actief meedenkt over de toekomst van uw bedrijf en
die u als ondernemer uitdaagt om nieuwe wegen in
te slaan.

aan tot ‘out of the box’ denken.

Wij kijken verder dan de cijfers

Wij geven ook administratief, fiscaal, juridisch
en bedrijfseconomisch advies
Administratieve werkzaamheden en advies:

Bedrijfsovername

•

·Administratie inboeken en verwerken

Bij een bedrijfsovername komt nogal wat

•

Jaarrekening samenstellen

kijken. Er spelen financiële en emotionele

•

Startende ondernemers op weg helpen

belangen, bij zowel de overdragende partij als de

•

Loonadministratie

overnamekandidaat. Hoe ga je bijvoorbeeld om met
de andere kinderen als een bedrijf binnen de familie

Fiscale werkzaamheden en advies:

wordt overgenomen? Welke regelingen zijn er voor

•

·Aangifte inkomstenbelasting

bedrijfsoverdracht in de inkomstenbelasting en de

•

Aangifte omzetbelasting

schenk- en erfbelasting?

•

Aangifte vennootschapsbelasting

Wij weten precies met welke juridische, fiscale en

•

Aangifte loonbelasting

administratieve zaken u rekening moet houden.

•

Aangifte schenkbelasting

We merken dat klanten het prettig vinden om hier-

•

Aangifte erfbelasting

over te sparren. Of ze nu hun bedrijf willen over-

•

Advies bij bedrijfsovername

dragen of juist een bedrijf willen gaan overnemen.
Wij denken daar graag met u over mee. Want hoe
eerder een bedrijfsovername bespreekbaar
gemaakt wordt, hoe beter u voorbereid bent.

Verrekenbeding uitvoeren

Juridische werkzaamheden en advies:

Als je gaat trouwen, denk je vaak niet aan

•

Oprichten van bv, maatschap of vof

wat er allemaal mis kan gaan. Veel onder-

•

Bestaande maatschaps- of vof-akte beoordelen

•

Bestaand testament beoordelen of advies bij op te

nemers laten dan wel huwelijkse voorwaarden
opstellen, maar ze vergeten nogal eens dat in de

stellen testament

akte een periodiek verrekenbeding is opgenomen.

•

Verrekenbeding huwelijkse voorwaarden uitvoeren

Daarin wordt afgesproken om bepaalde inkomsten

•

Estate planning

en/of vermogen met elkaar te verrekenen.
Deze verrekenbedingen moeten (jaarlijks) worden
uitgevoerd. Gebeurt dat niet, dan wordt bij een
breuk het totale bezit van beide partners in principe
verdeeld alsof er een gemeenschap van goederen

Bestaande maatschaps- of vof-akte beoordelen
Werkt u al jaren samen in een maatschap
of vof? Dan is het mooi als de rechtsvorm

was. Dan kunt u voor vervelende verrassingen

waar u destijds voor gekozen hebt nog steeds bij

komen te staan. Wij voeren het periodieke verreken

uw huidige situatie past. Maar is dat wel zo? En zijn

beding graag voor u uit, zodat u ongewenste

de afspraken die u bij de start gemaakt hebt nu nog

gevolgen voorkomt.

steeds de juiste? Soms is het goed om dat eens
te laten controleren. Dat doen wij graag voor u. We
kijken dan ook gelijk of uw contract wel in overeenstemming is met latere opgemaakte stukken, zoals
huwelijkse voorwaarden of testamenten. De kleinste
onduidelijkheden of inconsequenties kunnen grote,
ongewenste gevolgen hebben. Dat helpen
we graag voorkomen.

Bedrijfseconomische werkzaamheden en advies:

Bedrijfseconomische analyse en advies

•

Bedrijfseconomische analyse en advies

Als het goed is, weet u precies hoe uw

•

Investeringsplannen doorrekenen

bedrijf draait. Bijvoorbeeld of er meer of

•

Financieringsaanvragen opstellen

minder winst gemaakt wordt dan voorgaande jaren.

•

Bedrijfsplan opstellen

Maar weet u ook hoe uw bedrijf het doet ten op-

•

Tussentijdse rapportages

zichte van andere bedrijven in uw branche?

•

Liquiditeitsprognoses

Wij kunnen ervoor zorgen dat u inzicht krijgt in hoe
uw bedrijf het doet ten opzichte van een specifieke
referentiegroep of het landelijk branchegemiddelde.
U kunt bijvoorbeeld elk kwartaal een vergelijkingsoverzicht krijgen, zodat u op tijd kunt inspelen op
veranderende omstandigheden. We vertellen
u graag meer over de mogelijkheden.

Ontdek het zelf
Natuurlijk gaan we graag met u in gesprek om te
ontdekken of wij ook uw onderneming verder kunnen
helpen. Kom eens langs op ons kantoor in Bedum of
in Grootegast of vraag een vrijblijvende offerte aan via
onze website.
Daarom Woldendorp BV:
•

·Scherpe tarieven

•

Deskundig advies

•

Een aanspreekpunt

•

Kennis van uw branche

•

Vaste prijsafspraken

FISCAAL | JURIDISCH | FINANCIEEL ADVIES

Graag tot ziens!

Verbindingsweg 37

Ambacht 3

9781 DA Bedum

9861 AM Grootegast*

tel 050 301 28 19

tel 050 301 28 19

info@woldendorp.net

info@woldendorp.net

www.woldendorp.net
* Geopend op maandag en donderdag tijdens kantooruren.

