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Wij maken graag nader kennis met u

“Auren zorgt voor concrete oplossingen 
en producten, werkend vanuit de Auren 
gedragscode, gebaseerd op het Global 
Compact van de Verenigde Naties.”

U zoekt Een partner waarop u kunt bouwen? 
Auren is die partner! De basis voor succes 
is persoonlijk contact, dat kenmerkt onze 
manier van werken. We luisteren, stellen 
vragen en bieden oplossingen. Auren helpt u 
groeien en kansen benutten, om uw ambities 
waar te maken.

Op het gebied van audit en accounting, belastingadvies, 
juridische ondersteuning, en corporate finance, staan 
onze professionals graag voor u klaar. Met 1.500 collega’s 
is Auren actief in negen landen. Ons internationaal 
netwerk Antea, met professionals in 60 landen, geeft 
toegang tot wereldwijde expertise voor ondernemers met 
grensoverschrijdende ambities.

Wij verdiepen ons in uw situatie, zodat u risico’s kunt 
beperken en kansen kunt benutten. Onze aanpak 
is gebaseerd op samenwerking in teamverband en 
commitment aan de oplossingen die wij leveren, omdat we 
gezamenlijk zoveel meer toegevoegde
waarde kunnen creëren.

Ons doel is om samen te werken met bedrijven en 
organisaties die, net als wij, waarde hechten aan 
professioneel ethisch handelen. Daarnaast zijn wij 
gericht op duurzame groei en ontwikkeling zonder onze 
maatschappelijke verantwoordelijkheid uit
het oog te verliezen.
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INTERNATIONAAL
Wij kijken over grenzen heen.

DUURZAAM
Wij gaan voor duurzaamheid.

SUCCES
Wij maken ons sterk voor uw 
succes.

INNOVATIEF
Wij bieden vernieuwende 
oplossingen.



AUDIT & ASSURANCE
Continue innovatie

De accountantswereld is in beweging. 

Technologische ontwikkelingen gaan steeds 

sneller. Nieuwe technieken en voorzieningen 

zorgen voor steeds betere prestaties van onze 

audit professionals. Door blijvend te investeren 

in innovatie draagt Auren bij aan effectieve en 

efficiënte financiële audits bij onze klanten.

Het belang van kwaliteit

Ons kwaliteitscontrolesysteem voldoet aan 

de nationale en internationale normen voor 

auditing. Auren beschikt over de AFM-vergunning 

voor het uitvoeren van wettelijke controles en 

behoort wereldwijd tot een selecte groep van 

25 organisaties die zijn toegelaten tot het Forum 

of Firms (Transnational Auditors’ Committee 

- IFAC). Dit waarborgt naleving van hoge 

kwaliteitsnormen.

IT-omgeving

Applicaties, platformen, IT processen en IT 

beheer zijn niet langer weg te denken in 

uw bedrijfsvoering. Het effectief en efficiënt 

functioneren van uw automatiseringsomgeving 

is in toenemende mate belangrijk voor het 

functioneren van bedrijfsprocessen, maar is 

ook van belang voor betrouwbare interne 

en externe (financiële) rapportering  en 

besluitvorming.

Zekerheid

Onze controlewerkzaamheden en rapportages 

zijn er op gericht doelgericht zekerheid te geven 

over de betrouwbaarheid van uw financiële

verslaggeving.
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AUREN BIEDT U

• CONTROLE JAARREKENING

• ASSURANCE

• IFRS SERVICES

• OPTIMALISATIE BEHEERSOMGEVING

• IT

• PRIVACY & DATA PROTECTION
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ACCOUNTING PRODUCTS
Ontzorgen

Bij Auren betekent dit dat onze accountants van 

begin tot eind betrokken zijn bij het verzorgen van 

de administratie, opstellen van de jaarrekening, 

verzorgen van de aangiften en letten op mogelijke 

deadlines. Onze accountant ondersteunt, adviseert 

en begeleidt u hierbij. Wij zorgen ervoor dat u aan 

wet- en regelgeving voldoet. Proactief denken wij 

met u mee en fungeren graag als sparringpartner. Wij 

zijn er voor al uw vragen op financieel gebied!

Administratie

Voor een goede bedrijfsvoering dient de financiële 

administratie, juist en tijdig te zijn verwerkt. Wij kunnen 

deze administratie geheel of gedeeltelijk voor u 

verzorgen zowel bij u als in onze cloud omgeving. 

Ook kunt u er voor kiezen dat wij de werkzaamheden 

van uw administrateur beoordelen.

Jaarstukken

De jaarrekening geeft u jaarlijks inzicht in de 

financiële situatie van uw onderneming. Met een 

jaarrekening heeft u inzicht in het verleden en kunt 

u richting geven aan de toekomst. Wij houden u 

op de hoogte hoe u er financieel voor staat, door 

bijvoorbeeld een maand- of kwartaalrapportage, 

een jaarverslag of door middel van een dashboard. 

Wij zullen met u meedenken, verder denken en 

vooruitkijken.

Aangiften

Jaarlijks dienen diverse belastingaangiften (zoals 

o.a. vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting 

en omzetbelasting) ingediend te worden bij de 

belastingdienst. Onze toegevoegde waarde bij uw 

belastingaangifte is het ervoor zorgen dat uw fiscale 

positie voor de komende jaren zo effectief mogelijk 

wordt ingericht.
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AUREN VERZORGT UW:

• ADMINISTRATIE 

• JAARREKENING

• AANGIFTEN

• SALARISADMINISTRATIE
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AUREN ADVISEERT U 

OVER UW:

• BEDRIJF

• PERSONEEL

• KANSEN

• GESCHILLEN

• RISICO’S

• FAMILIE

• VERMOGEN

• OUDE DAG
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TAX & LEGAL
Mogelijkheden

Binnen de wereld van complexe fiscale regelgeving, 
kennen onze adviseurs de weg. Onze adviseurs werken met 
passie voor het vak en maken optimaal gebruik van de 
mogelijkheden die de wet u biedt.

De kracht van eenvoud

Bij Auren gaat kwaliteit vóór alles. Daartoe worden onze 
belastingadviseurs hoog opgeleid. Up-to-date kennis stelt 
hen in staat te adviseren op allerlei complexe terreinen, 
waarbij expertise op een begrijpelijke manier met u wordt 
gedeeld.

Belangenbehartiging

Samen met u stemmen we in een persoonlijk gesprek af wat 
we van elkaar verwachten voordat we aan de slag gaan. 
Wij hebben een convenant gesloten met de belastingdienst 
en kunnen uw fiscale belangen optimaal, snel en eenvoudig
afstemmen met hen.

Optimaal

Door optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden 
die de wet u biedt, voorkomen wij dat u teveel belasting 
betaalt.

De bedrijfsjuristen van Auren hebben als doel u als 
ondernemer bij te staan in de dagelijkse bedrijfsvoering. 
Geen hoogdravende juridische taal, maar praktisch 
juridisch advies. Omdat wij onze wortels in het bedrijfsleven 
hebben kennen wij uw product, uw bedrijfsproces, uw 
klanten en uw markt. Onze ondersteuning is dan ook 
praktisch, probleemoplossend en daadkrachtig. Wij zijn het 
aanspreekpunt bij het faciliteren en structureren van uw 
onderneming en uw contracten, zowel in Nederland als over 
de grens.



CORPORATE FINANCE
De professionals van Auren bieden een full service 

concept voor Corporate Finance vraagstukken. Wij 

bieden uitgebreide ondersteuning bij transacties op het 

gebied van koop en verkoop van ondernemingen. Wij 

beschikken over een multidisciplinair team van ervaren 

professionals, dat gespecialiseerd is op het gebied van

fusies en overnames, schuld(her)structurering, 

financieringstrajecten (debt en equity), bedrijfswaardering 

en due diligence.

Persoonlijke aanpak

Een fout die vaak gemaakt wordt bij Corporate Finance 

vraagstukken is dat een onderneming in een langdradig 

proces terecht komt. Auren pakt dit anders aan. 

Persoonlijk contact en regelmatig overleg met u zorgen 

voor korte communicatielijnen en begrip voor uw wens. 

Wij ontzorgen u, zodat u kunt blijven doen waar u goed in 

bent, namelijk ondernemen.

 
Specifieke kennis

Ervaring leert ons ook dat specifieke kennis ervoor 

zorgt dat wij beter met u kunnen meedenken en beter 

kunnen anticiperen op marktontwikkelingen waar u bij 

betrokken bent. Wij zijn up to date met betrekking tot de 

economische, politieke en ecologische factoren van uw 

branche. Mede hierdoor beschikken wij over de vereiste 

kennis om u van A tot Z te begeleiden. Branches waar 

wij onder andere in gespecialiseerd zijn: Metaal, Zorg, 

Duurzame energie, Bouw, Finance en Hotels-Leisure.

 

Internationaal

Corporate Finance vraagstukken beperken zich niet tot 

aan de grens. Grenzen vervagen juist en er vindt duidelijk 

een internationalisering plaats van ondernemingen. Auren 

speelt hierop in. Auren heeft 60 vestigingen verspreid over 

negen landen, waaronder een sterke aanwezigheid in 

Spaanstalige landen. Onze vestigingen onderhouden 

nauw contact met elkaar, zo kennen wij de lokale 

wetgeving, waardoor wij weten waar rekening mee 

gehouden dient te worden.

Door ons onderscheidend vermogen kunnen wij extra 

waarde toevoegen. Met een heldere en doelgerichte 

aanpak dragen wij bij om uw doelen te realiseren. Samen 

gaan wij voor uw succes.
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AUREN BIEDT U ADVIES TEN AANZIEN 

VAN:

• FUSIES EN OVERNAMES

• FINANCIERINGEN

• (HER)TRUCTURINGEN

• PERFORMANCE IMPROVEMENT

• ONDERNEMINGSWAARDERINGEN
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WAARDEN
onze

Persoonlijk
Dit heeft betrekking op verbondenheid; met 
onze klanten en met elkaar. De basis voor 

succes is persoonlijk contact.

Innovatie
Wij ervaren dat de wereld voortdurend in 

beweging is.

Dit daagt ons en onze klanten uit tot 
continue innovatie. Wij bieden daarom 

nieuwe diensten aan, investeren in 
procesverbetering en maken daarbij 

gebruik van geavanceerde 
technologieën.

Hoogwaardige 
Kwaliteit

De ervaring en deskundigheid van 
onze professionals, in combinatie 

met innovatieve en effectieve 
werkmethoden dragen bij aan 

hoogwaardige kwaliteit.
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Duurzaam
Wij dragen graag bij aan 

een duurzame economie. Zo 
ondernemen we bewust met respect 
voor mens en milieu. Daarnaast gaan 
we duurzame relaties aan met onze 
klanten. Vandaar ook onze slogan 

“Together for your success”.    

Toegevoegde 
waarde  
Quote klant: 

“Korte lijnen, de organisatiedoelen 
in het vizier, daarmee 

scoort Auren bij ons in de 
samenwerking.”

Multidisciplinaire 
aanpak en 

deskundigheid 
Auren laat mensen doen waar ze goed in zijn: hun 
expertise gepassioneerd inzetten bij het bereiken 

van de doelen van onze klanten.

Onze multidisciplinaire teams beschikken over 
professionals die zijn gespecialiseerd 

in verschillende sectoren en typen 
organisaties.



Auren is over de hele wereld actief. Als lid van Antea Alliance of Independent Firms beschikken 
wij daarnaast over een breed netwerk van partners. Zo kunnen wij u ondersteuning bieden bij 
internationale activiteiten, waar u die ook nodig heeft.
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over de hele wereld
Auren
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EUROPE
Andorra 

Austria

Belgium

Bulgaria

Cyprus

Czech Republic

Denmark

Finland

France

Germany
Greece

Hungary

Ireland

Italy

Luxembourg

Malta

Montenegro

Norway

Poland

Portugal
Romania

Russia

Serbia

Spain
Sweden

Switzerland

The Netherlands
Ukraine

United Kingdom

AMERICA
Argentina
Bolivia

Brazil

Canada

Chile
Colombia
Costa Rica

Dominican Republic

Ecuador

El Salvador

Guatemala

Honduras

Mexico
Panama

Paraguay

Peru

Uruguay
USA

Venezuela

MIDDLE EAST 
AND AFRICA
Algeria

Angola

Egypt

Israel

Jordan

Mauricio

Morocco

Nigeria

Saudi Arabia

South Africa

Tunisia

Turkey

UAE

ASIA-PACIFIC
Australia

China

India

Indonesia

Japan

Malaysia

New Zealand

Pakistan

Singapore

Thailand

ASSOCIATES



www.auren.com

AUREN AMSTERDAM
Prof. J.H. Bavincklaan 2

1183 AT Amstelveen
Tel. +31 20 645 82 81
Fax +31 20 647 72 32 

amsterdam@auren.nl

AUREN AMERSFOORT
Amsterdamseweg 3
3812 RN Amersfoort
Tel. +31 33 422 58 88
Fax +31 33 422 58 89 
amersfoort@auren.nl

AUREN ALKMAAR
Robijnstraat 24

1812 RB Alkmaar
Tel. +31 20  645 82 81
Fax +31 20 647 72 32 
 alkmaar@auren.nl


