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Centraal staat dat wij onze cliënten willen
ondersteunen bij het streven
het beste uit hun onderneming te halen

Lentink, een goed team professionals

Onze dienstverlening is primair gericht op ondersteuning van onze cliënten op

Lentink staat voor een professionele organisatie actief op het gebied van de

gebieden als:

accountancy en fiscaliteit. Wij beogen met onze professionals onze cliënten te

• het samenstellen van jaarrekeningen

ontzorgen bij ondernemingsvraagstukken die onze vakgebieden betreffen. Onze

• de controle van jaarrekeningen

cliënten kunnen er vanuit gaan dat wij ons vak verstaan en dat onze dienstverlening

• het verzorgen van belastingaangiftes

van hoogwaardig niveau is.

• het verzorgen van loonadministraties
• het verzorgen van (online) administratieve diensten

Wij geloven dat onze cliënten het meest gediend zijn met vaktechnisch scherpe
professionals die in staat zijn om - op een heldere wijze - te adviseren wat het beste

Deze diensten vormen de basis voor een dienstverlening aan onze cliënten gericht op

is voor de cliënt. Onze mensen werken zo. Ons team is er op gebrand deskundig te

een breed scala van zaken dat de ondernemer bezig houdt bij het besturen van hun

opereren en actueel te zijn in kennis.

bedrijf. Ons betrokken advies – veelal met het zicht op de dag van morgen – wordt
door onze cliënten gebruikt om de juiste stappen naar de toekomst te maken.
Wij doen dit voor organisaties zowel in de regio’s ’t Gooi, Eemland en Flevoland,
maar ook voor elders gevestigde ondernemingen. Ook internationaal kunnen wij onze
cliënten bijstaan.
Wij werken graag voor bedrijven die actief zijn op terreinen waar wij kennis van
hebben, met mensen die wij aardig vinden en die vertrouwen in ons hebben. Dat is de
basis gebleken voor de langdurige samenwerking die onze ‘club van mensen’ met veel
van onze cliënten heeft opgebouwd.

Professionele meerwaarde
Centraal staat dat wij onze cliënten willen ondersteunen bij het streven het beste uit
hun onderneming te halen. Samen met de cliënt meerwaarde creëren waarmee de
ondernemingsdoelstellingen kunnen worden bereikt. Het succes van onze klant is voor
ons een genoegen.

Accountants en belastingadviseurs trekken
samen op om u de beste kwaliteit van de twee
kennisgebieden te kunnen leveren

Wij doen dat voor cliënten die actief zijn in vele branches van het midden- en

Multidisciplinaire dienstverlening

kleinbedrijf, ondernemingen in de zorgsector, maatschappelijke organisaties en lokale

Accountants en belastingadviseurs hebben elk hun specifieke deskundigheden en

overheden.

kennis van zaken. Daarom kent onze dienstverlening een multidisciplinaire insteek:
accountants en belastingadviseurs trekken samen op om u de beste kwaliteit van deze

Het inlevingsvermogen
in hetgeen u bezig houdt,
uw business,
uw bedrijfsprocessen
en uw medewerkers

Wij leveren onze meerwaarde met ons team van specialisten – zowel accountants als

twee kennisgebieden te kunnen leveren. Onze jaarrekeningen sluiten daarmee aan bij

belastingadviseurs – die steunen op een brede maar ook diepe kennis van de materie

de fiscale regelgeving waarbij een optimale, aanvaardbare fiscale handelswijze haar

en een veelal in de loop van jaren opgebouwde ervaring.

weerslag vindt in een jaarrekening die voldoet aan de relevante regelgeving. Of het

Daardoor kunt u snel schakelen.

nu de Nederlandse regelgeving is of internationaal (IFRS), wij zien er op toe dat wordt
voldaan aan de eisen van wet- en regelgeving.

De actualiteit van ons meedenken en ons doen
Het is veelal niet uw deskundigheid of dat van uw medewerkers om de regelgeving op

Klein maar dapper

het gebied van jaarverslaggeving en fiscaliteit volledig te overzien. En daarom zult u

Lentink is geen groot kantoor. Wij kiezen voor een omvang die past bij een regionaal

verwachten dat uw adviseur u daarbij ontzorgt. Als u een vraagstuk aan uw adviseur

kantoor. Maar met onze expertise zijn wij in staat om onze cliënten bij te staan bij een

voorlegt, verwacht u een goed advies. Immers, u bent goed in úw business.

veelheid van ondernemingsvraagstukken zoals ondermeer organisatievraagstukken,
investeringsvraagstukken, bedrijfseconomische onderzoeken, bruikbare management-

Wij willen ons werk goed doen. We willen staan voor kwaliteit. Zowel voor wat betreft

rapportages, opvolgingsvraagstukken, waarderingsproblematieken, tax planning, EDP-

de vaktechnische kant als ook bij de samenwerking met onze cliënt. Waarbij wij ons

beoordelingen en aankoop- en verkoopproposities. Onze opvatting is dat je niet groot

maximaal inleven in hetgeen u bezig houdt, uw business, uw bedrijfsprocessen en uw

hoeft te zijn om veel te kunnen.

medewerkers. Maar we staan ook voor duidelijkheid van onze communicatie.
Uiteraard bedienen wij ons daarbij van moderne methoden en technieken waarbij ICT

Uw accountant en belastingadviseur

een belangrijk instrumentarium biedt om efficiënt onze werkzaamheden te verrichten

U bent op zoek naar een accountant? Of een belastingadviseur? Als ondernemer weet

en om uw systemen te doorgronden.

u waarom u op zoek bent en waarnaar u zoekt. Wij hoeven u dan ook niet uit te leggen
wat een accountant en een belastingadviseur doet. Belangrijker is te weten wie de
persoon is achter uw adviseur, of hij/zij het vak verstaat en staat voor wat beloofd wordt.

Ook (her)financieringsvraagstukken en
omvangrijke business planning trajecten worden
door onze mensen op deskundige wijze begeleid

Internationaal

Kortom, of hij/zij iemand is waarop u kunt vertrouwen.
Zonder schroom menen wij dat onze mensen geschikt zijn voor hun vak om met
gedegen en betrokken adviezen en correcte rapportages onze cliënten van dienst te
zijn en te ondersteunen.
Audit
Wij beschikken over de vergunning van de AFM voor het verrichten van wettelijke
controle opdrachten.
Salarisadministratie
Onze salarisspecialisten zijn uitstekend in staat om de salarisadministratie voor kleine

Ook bieden wij in
Nederland goede
mogelijkheden
voor buitenlandse
ondernemingen om
Nederlandse of Europese
activiteiten te begeleiden

Onze cliënten trekken in toenemende mate de wereld in om producten en diensten te
verkopen danwel in te kopen. Ons lidmaatschap van Kreston International, een onafhankelijk netwerk van zelfstandige accountantskantoren in nagenoeg alle economisch
belangrijke landen in de wereld, biedt de mogelijkheid om u bij te (laten) staan indien
u in het buitenland behoefte heeft aan deskundige begeleiding. Ook bieden wij in
Nederland goede mogelijkheden voor buitenlandse ondernemingen om Nederlandse of
Europese activiteiten te begeleiden op het gebied van accountancy alsmede fiscaliteit.
Wij zijn geregistreerd bij de Amerikaanse toezichthouder Public Company Accounting
Oversight Board PCAOB op grond waarvan wij controle werkzaamheden kunnen
verrichten voor Amerikaanse ondernemingen die onder toezicht staan van de SEC.

en grotere bedrijven te verzorgen waarbij wij u, naast het verzorgen van de administratieve werkzaamheden, kunnen bijstaan bij het structureren van uw personele organi-

Wij willen dichtbij zijn zodat u verder kunt!

satie. Wij kunnen uw gesprekspartner zijn bij de realisatie van uw HR beleid.
Corporate finance

Een handdruk

Onze professionals zijn opgeleid en getraind om ondernemers te begeleiden bij

Graag nodigen wij u uit voor een nadere kennismaking. Wij zouden u graag de hand

overname vraagstukken en, veelal daarmee verbonden, waarderingsvraagstukken.

drukken om elkaar te leren kennen en om te onderzoeken of wij voor elkaar iets zouden

Ook (her)financieringsvraagstukken en omvangrijke business planning trajecten

kunnen betekenen.

worden door onze mensen op deskundige wijze begeleid waarbij onze relaties met de
bankiers, notarissen en advocaten veelal leiden tot efficiënte trajecten van onderhandeling en afhandeling. Kennis van de mens achter de ondernemer is daarbij, in onze
cliëntenbenadering, van wezenlijk belang.

Ú bent altijd welkom!
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