Het team
Deze acht medewerkers van De
Jager Accountancy staan voor
u klaar om u te ondersteunen
bij al uw ondernemerswensen.
Binnen ons kantoor hebben
wij alle disciplines in huis om
een antwoord te geven op elke
vraag. Dat is onze rol en die

Ruben Haringa

Erik Hamstra

Fiscaal specialist

Specialist automatisering

In het kort:
- Oog voor detail

In het kort:
- Rapporteringen
- Volleyballer

vullen wij graag voor u in.

EEN UITGAVE VAN DE JAGER ACCOUNTANCY jaargang 3 I Oktober 2012

Everdina van Veen

Feike Jagersma

Hein Koelmans

Salarisadministrateur

AA accountant/adviseur

Accountant

In het kort:
- Website
- Muziekfreak

In het kort:
- Reislustig
- Motormuis

In het kort:
- Muzikaal
- Kaatser

Roelie Sannes

Trijnie Veninga

Roelof de Jager

Accountant

Salarisadministrateur/
loonadviseur

RA accountant/
financieel adviseur

In het kort:
- Volleyballer

In het kort:
- Fanatiek fietser

In het kort:
- Eilandbezoeker
- Motormuis in opleiding

Wilt u over één van deze onderwerpen meer informatie of wilt u hier eens vrijblijvend met ons over praten,
maak dan een afspraak. Dit kan via het telefoonnummer 0517 - 43 01 35 of 06 - 15 888 091. Wij leggen u graag
persoonlijk uit wat wij hierin voor u kunnen betekenen.
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metVisie

Uw plannen voor 2013.
Volle kracht vooruit.

Met Visie is een kwartaaluitgave voor ondernemers. Met dit
blad informeren wij u over actualiteiten, regelgeving en over de
toegevoegde waarde die wij als adviseurs kunnen bieden aan
uw bedrijfsvoering. Bij de totstandkoming van deze uitgave is de
grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Desalniettemin kan
de uitgever geen verantwoordelijkheid nemen of aansprakelijk
worden gesteld voor mogelijk verkeerde informatie.
Redactie en bladproductie www.bens.nl
Foto schip voorzijde: Van Stee Dredging Support te Harlingen

Uw kansen liggen in
de toekomst. Zullen we
daar samen eens naar
kijken?

Voorwoord

Volle kracht vooruit.
Het is crisis, ondernemen is tegenwoordig moeilijker, we hebben tegenwind...
Duidelijk, het punt is gemaakt. Maar wat doet dit met u als ondernemer?
Blijven we twijfelen en de negatieve kant bekijken of zetten we de schouders
eronder en laten we zien dat we ondernemer zijn. Met positiviteit, visie en
doorzettingsvermogen. Wij komen ze dagelijks tegen. Super enthousiaste
ondernemers die ook nu (of misschien wel juist nu) blijven kijken naar de
mogelijkheden die er commercieel zijn. Ja, het klopt, ook deze ondernemers
hebben tegenwind, maar ze laten zich er niet door leiden en geven aandacht
aan die onderwerpen die er juist nu toe doen.

Wij willen hiermee niet beweren dat de problemen van de huidige tijd met
enthousiasme en een positieve instelling zijn opgelost. Wij willen hiermee
aangeven dat dit de basis is om verder te komen. Wij zien het als onze taak
om u daarbij te ondersteunen. Met onderwerpen, thema’s en adviezen die
tegenwoordig het verschil kunnen maken. Daarbij kijken we verder dan alleen
de cijfers. Uw kansen liggen in de toekomst. Wij kunnen u helpen om daar
goed naar te kijken en daarvoor richtingen te bepalen waarmee u uw kansen
kunt vergroten. Strategisch, commercieel, organisatorisch en administratief.
Zullen we eens een bakje koffie drinken? Dan leg ik u graag uit wat wij voor u
in huis hebben.

De Jager Accountancy BV
Grote Bredeplaats 6
8861 BB Harlingen
Telefoon (0517) 43 01 35
www.dejageraccountancy.nl

Roelof de Jager RA

2 I De Jager met visie

De Jager met visie I 3

“Bij De Jager Accountancy adviseren wij u
over de juiste rechtsvorm en helpen u graag
op weg naar een succesvolle toekomst”

Per oktober 2012 heeft het kabinet met de zogeheten flex bv een belangrijke wetswijziging
doorgevoerd, die het ondernemen vanuit een bv een stuk aantrekkelijker maakt. Een van de grootste
voordelen is dat u nu geen minimaal startkapitaal van 18.000 euro nodig heeft. Deze wetswijziging
kan voor startende ondernemers uitkomst bieden wanneer zij als bv van start willen gaan. Maar ook
voor bestaande bv’s kan het nieuwe bv-recht ontzettend interessant zijn.

Het nieuwe bv-recht:
eenvoudig en flexibel
ondernemen vanuit een bv

Het opzetten van een bv is

mag u nu ook buiten Nederland

een succesvolle toekomst. Daarom

eenvoudiger en flexibeler dan ooit.

vergaderen en kunt u zelf kiezen om

geven wij advies bij het kiezen van de

Als ondernemer heeft u nu meer

de overdracht van aandelen wel of

rechtsvorm die het beste bij uw bedrijf

mogelijkheden om een bv naar eigen

niet te beperken. Deze nieuwe regels

past en fiscaal het meest voordelig

wens in te richten. Behalve dat u

maken het opgaan in een bv een stuk

is. Dit is afhankelijk van de winst

geen minimum startkapitaal meer

interessanter.

die uw bedrijf gaat maken. Daarom

nodig heeft, komen ook de verplichte

oriënteren wij ons op uw markt,

bank- en accountantsverklaring te

Maar hoe goed past de flex bv bij u als

kijken we waar uw kansen liggen en

vervallen. U kunt stemrechtloze en

ondernemer? Wat zijn uw plannen

kunnen we op basis van uw plannen

winstrechtloze aandelen uitgeven

met het bedrijf en welke rechtsvorm

en ambities een financiële prognose

en mag besluiten nemen buiten de

past daar het beste bij? Bij De Jager

samenstellen om te beoordelen of een

algemene vergadering om, zodat u

Accountancy vinden we het antwoord

bv voor uw onderneming geschikt is.

sneller kunt handelen. Daarnaast

op deze vragen zeer belangrijk voor

Wilt u meer informatie over de flex bv of een uitgebreid advies over
welke rechtsvorm het beste bij uw ondernemingsplannen past? Neem
dan contact op met één van onze adviseurs. Zij helpen u graag bij het
maken van de keuze voor de juiste rechtsvorm om u op weg te helpen
naar een succesvolle toekomst.
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Draagt uw bedrijf
nog de juiste
juridische jas?

Een stapje terug voor een
gezonde onderneming

Hoe goed gaat het met uw onderneming?

Er kunnen verschillende redenen

Maar ook veranderende fiscale

Blijft u groeien of is inkrimping

zijn voor een bedrijfsoverdracht

wetgeving en bedrijfsopvolging

noodzakelijk? Deze vragen zijn van

waarbij er sprake is van een terugkeer

kunnen redenen zijn om de in het

groot belang wanneer u twijfelt over het

uit de bv naar een eenmanszaak of

verleden gekozen rechtsvorm te

doorzetten van uw bedrijf als bv. Fiscaal en

vof. Als door afnemende resultaten

heroverwegen. Onze specialisten

juridisch kan het soms beter zijn om in een

de winstontwikkelingen van de

hebben al veel ondernemers

onderneming tegenvallen, kan het

geadviseerd en begeleid bij het

tariefvoordeel dat normaal gesproken

stappen uit de bv. Wij weten wat

in de vennootschapsbelastingsfeer

er speelt, welke wensen er worden

wordt behaald, mede door de extra

gesteld en op welke wijze we de

kosten die de rechtsvorm met zich

nieuwe rechtsvorm het beste voor u

meebrengt, omslaan in een nadeel.

kunnen realiseren. Samen kijken we

Bij De Jager Accountancy merken we

kritisch of uw onderneming nog wel

dan ook dat steeds meer ondernemers

de juiste juridische jas draagt om zo

“De salarisafdeling is de afdeling met wellicht het

worstelen met de vraag of een bv nog

risico’s en belastingdruk te beperken.

meeste klantcontact binnen het kantoor. Advisering

wel de juiste rechtsvorm voor hun

Wilt u meer informatie van een van

en actuele kennis van zaken spelen hierbij een zeer

bedrijf is.

onze adviseurs? Bel dan voor een

Even voorstellen:
Everdina van Veen

“Binnen ons kantoor hebben wij
alle disciplines in huis om continu
up-to-date te blijven”

eenvoudigere rechtsvorm verder te gaan,
om zo meer rendement te realiseren. Bij De
Jager Accountancy zien we het als onze
taak om te kijken of uw huidige rechtsvorm
nog wel bij uw onderneming past en

Aan het woord is Everdina van Veen, salarisadmini-

begeleiden wij u indien nodig bij het

strateur bij De Jager Accountancy sinds juli 2005.

stappen uit de bv.

belangrijke rol. Door de brede klantenkring met een
grote diversiteit aan activiteiten, is er bijna nooit een
standaard vraag met een standaard antwoord. Daarom
vinden wij het van groot belang om altijd met de

vrijblijvende afspraak. Wij informeren
u graag persoonlijk wat de beste
mogelijkheden voor uw bedrijf zijn.

klant mee te denken. Dankzij onze ervaring en een
netwerk van specialisten, kunnen wij als loonafdeling
altijd een oplossing aandragen waar een werkgever
verder mee kan. Binnen ons kantoor hebben wij alle
disciplines in huis om continu up-to-date te blijven.
Deze ondersteunende rol zorgt ervoor dat we soms
zelfs preventief te werk kunnen gaan. Wanneer je zo

Onze specialisten hebben al veel
ondernemers geadviseerd en begeleid

een klant kunt helpen geeft dat een zeer goed gevoel.”
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Auke Zandstra - Zeilmakerij

“Wat maatwerk
betreft bent u
bij ons aan het
juiste adres”

Zandstra Zeilmakerij is een
familiebedrijf en al meer dan dertig
jaar een begrip in de watersport. Het
bedrijf biedt een breed aanbod in
textieloplossingen en richt zich met
name op de pleziervaart.
Alle producten worden toegespitst op

V.l.n.r. Anne de Vries (Zandstra Zeilmakerij),
Feike Jagersma (De Jager Accountancy), Eigenaar Johan
Hoekstra (Zandstra Zeilmakerij) en Roelof de Jager

de wensen van de klant, en van A tot Z
in ons eigen atelier gefabriceerd. Door

De Jager Accountancy: al meer dan

het combineren van ambacht, moderne

12 jaar onze steun en toeverlaat.

materialen en ruime ervaring van onze

De Jager Accountancy is er niet alleen voor

medewerkers zijn wij in staat om altijd een

onze jaarrekening en loonadministratie,

perfect eindproduct te leveren.

maar op veel meer vlakken krijgen wij
deskundig advies. Op dit moment willen wij

Zandstra denkt met u mee, om zo een

bijvoorbeeld ons gehele klantenbestand gaan

product te ontwikkelen dat het beste bij

digitaliseren, hier komt hun kennis ons heel

u of uw schip past. Omdat er bij ons veel

goed van pas en adviseren ze op goede wijze.

mogelijk is, bent u wat maatwerk betreft bij

Maar ook nu met de crisis staan ze ons met

ons aan het juiste adres. Of het nu gaat om

raad en daad bij en vinden wij het fijn om af

een cabrioletkap, bimini, afdekkleed of een

en toe meedenkende en oplossingsgerichte

afscherming van uw terras, wij zorgen ervoor

gesprekken te hebben. Vooral de korte lijnen

dat u lang plezier heeft van het product dat

en de persoonlijke aanpak ervaren wij als

we voor u maken.

zeer prettig.

Auke Zandstra - Zeilmakerij, Bothniakade 39, Sneek, www.zandstrazeilmakerij.nl
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Benchmarken en plannen voor een succesvol 2013

Het hoogseizoen ligt alweer achter ons en dus is het tijd om de

Goed van start,
meer rendement

balans op te maken. Hoe heeft u het afgelopen jaar gepresteerd
en hoe gaat u het aankomende jaar nog beter presteren? Wat
heeft u goed gedaan en op welke manier kunt u leren van de
concurrentie? Bij De Jager Accountancy proberen we door middel
van benchmarking antwoord te krijgen op deze vragen. Wij helpen
u bij het beoordelen van de prestaties van het afgelopen jaar en
kijken daarnaast ook met u vooruit voor een succesvol 2013.
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Om volgend jaar optimaal rendement

mooi zomerweer. De Jager heeft ruime

straks bent van toevalligheden. Als

nu veel beter kunt afstemmen op

te realiseren, is het van essentieel

ervaring om samen met ondernemers

laatste kijken we wat de bedachte

de beoogde doelstellingen. Kortom:

belang om uw commerciële doel

strategische plannen te ontwikkelen,

strategie voor uw organisatie

Benchmarken over het jaar 2012 en

helder in beeld te hebben. Daarmee

waarmee duidelijk wordt waar uw

betekent. Welke veranderingen

het formuleren van de commerciële

heeft u als ondernemer een veel

commerciële kansen liggen.

moet u doorvoeren om uw doelen te

doelen voor uw organisatie, is

betere sturing in handen waarmee u

Via een benchmark en een

bereiken?

doordacht ondernemen voor een

de winstgevendheid en de continuïteit

strategische planning voor 2013,

Wij weten uit eigen ervaring hoe

succesvol 2013. De Jager Accountancy

van uw onderneming positief kunt

begint het nieuwe seizoen vandaag.

belangrijk het is om een juiste

helpt u hierbij graag op weg.

beïnvloeden. Tegenwoordig zien we

Samen analyseren we de concurrentie,

strategie te formuleren en deze naar

dat bij veel bedrijven een effectieve

uw behoeftes en bedreigingen voor

elk niveau binnen de organisatie te

strategie ontbreekt waarmee de juiste

een effectief vertrekpunt. Daarnaast

vertalen. Het geeft u als ondernemer

richting wordt bepaald. Dat werkt op

kijken onze specialisten hoe we op

rust omdat u gericht kunt werken

het moment dat uw orderportefeuille

een juiste manier invulling kunnen

aan nieuwe doelen. Dat is effectiever

of uw omzet relatief eenvoudig

geven aan uw sales om de omzet te

en kansrijker. Bovendien kunt u op

gerealiseerd kan worden, maar dat

stimuleren. Want hoe beter u deze

basis van de gekozen strategie ook het

wordt lastiger wanneer het even

taak binnen uw organisatie kunt

rendement uit uw interne organisatie

tegenzit vanwege bijvoorbeeld minder

invullen, hoe minder afhankelijk u

aanzienlijk verhogen, omdat u deze
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