Sterke partners
Brouwer & Oudhof is een 100% dochter van
RSM Niehe Lancée Kooij. Bij RSM Niehe Lancée
Kooij werken gespecialiseerde fiscalisten en (register)
accountants. Zo is een breed spectrum aan klanten te
bedienen. Bij het MKB is overwegend behoefte aan de
administratieve en fiscale ondersteuning van
Brouwer & Oudhof.

Waar vindt u Brouwer & Oudhof?
U vindt de vestigingen van Brouwer & Oudhof in
Alkmaar, Amsterdam, Haarlem en Utrecht. Daar werkt
een enthousiast team aan de antwoorden op uw vragen
én vertellen zij u hoe het beter kan!

Fiscaal advies en accountancy komen in beeld bij
bijvoorbeeld het wijzigen van de rechtsvorm of
bij overdracht van de onderneming. Wordt een
bepaalde vraag dus gespecialiseerder, dan zijn
de juiste contacten snel gelegd.
Brouwer & Oudhof
Toermalijnstraat 9, Postbus 366, 1800 AJ Alkmaar
T 072 – 541 11 14

De cijfers vertellen
hoe het beter kan…

F 072 – 540 50 40

Mt. Lincolnweg 40, Postbus 36310, 1020 MH Amsterdam
T 020 – 635 20 35

F 020 – 362 20 36

Diakenhuisweg 11, Postbus 5037, 2000 CA Haarlem
T 023 – 530 04 50

F 023 – 536 75 74

Maliesingel 25, Postbus 14046, 3508 SB Utrecht
T 030 – 242 85 00

F 030 – 234 22 84

info@brouwerenoudhof.nl

www.brouwerenoudhof.nl

Brouwer & Oudhof werkt samen met RSM Niehe Lancée Kooij Accountants & Belastingadviseurs.

Cijfers = Emotie

Brouwer & Oudhof voor
ondernemers

De maandomzet. Kwartaalcijfers. De jaarrekening.
Elke onderneming produceert cijfers. Pas als die cijfers
er zijn, wordt het echt interessant. Want dan komt de
interpretatie, de analyse, het advies en de discussie
tussen ondernemer en consultant.
Hoeveel is e 1 miljoen? Veel? Weinig? Een getal op
zich zegt niets. Voor een jaarsalaris is het zeer fors.
Maar als omzet van een groot bedrijf is het bescheiden.
Waarmee maar gezegd is: bij cijfers hoort altijd een
verhaal. Het grotere plaatje.

Missie

Bij Brouwer & Oudhof houden we ons met beide
aspecten bezig. Natuurlijk zijn we eerst en vooral
administratieconsultants. We ondersteunen onze klanten
met de financiële administratie. Maar we zijn zeker
geen rekenmachines. Voor onze klanten is hun
bedrijf vaak hun levenswerk, ons werk is dus een
mooie balans tussen cijfers en het verhaal daarachter.
Want de cijfers vertellen hoe het beter kan!

Opdrachtgevers altijd het optimale relevante inzicht
geven in hun specifieke situatie op financieel,
administratief en fiscaal gebied, om hen daarmee
in staat te stellen op deze gebieden de beste
beslissingen te nemen.

Visie
Brouwer & Oudhof wil haar klanten optimaal van
dienst zijn op het vlak van de financiële administratie.
Dat begint bij een weloverwogen inrichting van die
administratie. Het mondt uit in een rapportage met
echte toegevoegde waarde. Dat reikt naar onze mening
verder dan jaarrekeningen en fiscale aangiftes. Zo’n
afsluiting is immers ook de basis om verder te gaan.
Dus denken we ook mee over de stevigheid van die
basis. Hoe zit het bijvoorbeeld met de balans tussen
onderneming en privé? Dreigen daar gevaren?
Wat zijn mogelijk fiscaal aantrekkelijker alternatieven?
Van administratie naar advies, dat is de breedte van
Brouwer & Oudhof.

Brouwer & Oudhof werkt voor klanten van zeer
uiteenlopende omvang: van ZZP tot bedrijven met 150
medewerkers. Hoe verschillend ook, onze werkwijze is
helder. Brouwer & Oudhof besteedt aandacht aan vier
cruciale fasen:
• De inrichting van uw administratie
• Data verwerken in de administratie
•	Het genereren van rapportages uit de administratie
(tussentijdse cijfers, jaarrekening, aangifte
inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en
btw, managementrapportage)
•	Het adviseren op grond van de beschikbare
rapportages over financiële, administratieve
en fiscale zaken zoals investeringsselecties en
financieringsvraagstukken, en het begeleiden van
de uitvoering van deze adviezen
Inrichting en rapportage hangen nauw met elkaar
samen. Het is essentieel om van tevoren goed te
bedenken welke informatie uiteindelijk uit de hoeveelheid
cijfers gedestilleerd moet worden. Dat verschilt
per onderneming en per opdrachtgever. Goede
managementrapportage leidt tot beter advies!
Automatisering is uiteraard onmisbaar in ons vak.
Wij blijven dan ook voortdurend op de hoogte van de
laatste ontwikkelingen en haken daarop in.

