personal touch in finance

Ga naar borrie.nl en lees diverse klantverhalen

In onze branche gaat het om kennis en
vertrouwen. Kennis verwerf je, vertrouwen
verdien je. Daarin slagen we doordat we
ons vak uitstekend beheersen en doordat
we met al onze klanten een unieke 
persoonlijke relatie nastreven.

kennis en vertrouwen

een goede relatie met de fiscus

Met bovenstaande instelling verricht Borrie sinds
1950 financiële diensten en geven we bedrijfs
economische en fiscale adviezen aan middelgrote
en grote ondernemingen, zelfstandig ondernemers
en not for profit instellingen. Het is onze missie om
voor onze klanten een financieel klimaat te creëren,
waarin ze optimaal kunnen functioneren en floreren.
Borrie opereert vanuit Rotterdam en Amsterdam
en heeft ruim 100 medewerkers in dienst.

Het is onze missie om voor onze klanten een
financieel klimaat te creëren dat hen langdurig
in staat stelt om te profiteren van een optimale
belastingdruk. De belastingadviezen van Borrie
hebben betrekking op de Directeur Groot
Aandeelhouder en de onderneming, op de fiscale
structuur van internationaal opererende bedrijven,
op vermogende particulieren, op het beheer van
onroerend goed en op alle mogelijke vormen
van aangiften, zowel bedrijfsmatig als particulier.

Borrie Belastingadviseurs
• De DGA en de onderneming:
bedrijfsopvolging; fusies en overnames;
hers tructureringen; pensioen in eigen
beheer; loonbelasting/sociale
verzekeringen; BTW
• Internationale tax planning: structuren;
transfer pricing; loonbelasting/sociale
verzekeringen / BTW
• Vermogende particulieren
• Estate planning
• Aangiften: inkomstenbelasting;
vennootschapsbelasting

Iedereen probeert zijn vermogen zo te beheren
dat hij in fiscaal opzicht weet waar hij aan toe is.
Intussen verandert de wet en worden beperkingen
mogelijkheden – en andersom. Het team van
fiscaal deskundigen bij Borrie houdt zijn kennis
voortdurend actueel en is in staat om zowel ondernemers als particulieren van passend advies te
dienen, waardoor de relatie met de fiscus optimaal
blijft, zonder innig te worden.

thuis in de wereld van de klant
Borrie staat met twee benen in de wereld van onze
klant en houdt zich op de hoogte van alles wat
relevant is voor zowel de onderneming als voor de
ondernemer zelf. Bovendien zijn we slim en snel:
we adviseren doeltreffend en adequaat, waardoor de
financiële situatie continu helder en inzichtelijk blijft.

integer ondernemerschap
In een dynamische financiële wereld kiest Borrie
voor de duurzame aanpak. Winst is belangrijk,
maar integriteit en eerlijk ondernemerschap
leveren op de lange termijn het meeste op.
Met die insteek helpen we ondernemers te doen
wat juist is; voor henzelf en voor de toekomst
van hun onderneming.

Midden- en Kleinbedrijf
Het Midden- en Kleinbedrijf kan bij
Borrie terecht voor alles wat te maken
heeft met financiële bedrijfsvoering en
vermogensbeheer.

allianties en lidmaatschappen

Grote ondernemingen
Borrie verricht alle voorkomende diensten
voor grote ondernemingen, zowel nationaal
als internationaal.

Wij zijn lid van de beroepsorganisaties NBA, NOB,
en SRA. Daarnaast speelt Borrie een actieve en
drijvende rol in de Alliott Group, een wereldwijde
alliantie op het gebied van accountancy, belasting
advies en consultancy. De Alliott Group telt meer
dan 160 leden in 70 landen. De strenge selectiecriteria waaraan alle leden voldoen staat garant
voor een hoogwaardige dienstverlening.

Internationale ondernemingen
Door onze mondiale alliantie kan Borrie
internationale ondernemingen van dienst zijn
onder lokale omstandigheden.

voor wie werken we?

Not for profit en semi-overheid
Transparante financiële verslaglegging
en verantwoording voor not for profit en
semi-overheidsbedrijven.

Het klantenportfolio van Borrie is uitgebreid en
divers. Behalve voor banken, investeerders, grote
en middelgrote bedrijven en internationale onder
nemingen, werken we voor organisaties in de not
for profit-sector en voor semi-overheidsbedrijven.
Daarnaast brengt een grote groep vrije beroeps
beoefenaren en vermogende particulieren hun
volledige financiële huishouding bij ons onder
en begeleiden we startende ondernemers tijdens
hun eerste spannende jaren.

Vrije Beroepsbeoefenaren
Vrije beroepsbeoefenaren vinden in Borrie
een vertrouwenspersoon voor hun complete
financiële huishouding.

Startende ondernemers
Borrie helpt startende ondernemers met
raad en daad en kent de weg in alle rege
lingen en verplichtingen.

Vermogende particulieren
Het beheer van uw privévermogen is in
goede handen bij Borrie, want we weten wat
er kan veranderen in een mensenleven.

Banken en investeringsmaatschappijen
Borrie zorgt voor financiële transparantie
en brengt risico’s terug tot realistische
proporties.

meer weten?
Als u meer wilt weten over Borrie, kunt u voor een
eerste kennismaking terecht op onze website.
Direct mailen of bellen kan ook naar één van onze
vestigingen hieronder.

accountants
belastingadviseurs
corporate finance
expatriate services
salarisadministratie
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