ANB Accountants/Adviseurs is uw partner op het
gebied van accountancy en advies. Wij bieden een
totaal pakket aan diensten en kunnen u zodoende
op een groot aantal gebieden totaal “ontzorgen”.
Wij voeren voor u de gehele financiële administratie,
wij stellen de jaarrekening en bijbehorende fiscale
aangiften op, wij verzorgen de salarisadministratie
en geven desgewenst fiscaal en bedrijfseconomisch
advies. Daarnaast kunnen wij u bijstaan op het gebied
van HR services zowel vanuit uw locatie als vanuit
ons kantoor.
Betrouwbaar en betrokken: met meer dan 40 jaar
ervaring investeren we dagelijks in een langdurige
relatie met u als klanten. U staat bij ons centraal en u
bent het vertrekpunt van onze persoonlijke aandacht.
Professioneel en persoonlijk: wij staan met ruim
50 medewerkers voor u klaar. Wij hechten veel
waarde aan persoonlijk contact en werken met
korte communicatielijnen. Samen constant werken
aan succes.
ANB Accountants/Adviseurs ondersteunt ondernemers
in een grote diversiteit van branches. Voor onze
tabaks- en gemaksbranche hebben wij een team
met specialistische expertise. Dit team ondersteunt
zo’n 70 retailers door het hele land. Zij kennen uw
onderneming van binnen en van buiten en kunnen
u zo optimaal van dienst zijn.

ANB kent uw business. Ons team
tabaks- en gemaksbranche weet hoe u uw
processen kunt verbeteren en uw assortiment
kunt optimaliseren. Het resultaat daarvan?
Minder kosten en meer omzet.

Uw collega’s kiezen voor ANB
Accountants/Adviseurs omdat:
• ANB gespecialiseerd is in de tabaks- en
gemakbranche met uitstekend gekwalificeerde
medewerkers
• ANB volledige focus heeft op uw resultaat
• Efficiency behaald door verregaande automatisering
• Concurrerende prijs/kwaliteit
• ANB dé branche-adviseur is van NSO

ANB weet wat in uw winkel speelt
ANB ondersteunt tal van winkels in de tabaks- en
gemaksbranche door heel Nederland. Wij zorgen ervoor dat
winkeliers zich kunnen focussen op hun klanten en business,
door hun administratieve zaken op de meest efficiënte manier
van hen over te nemen.
•
•
•
•
•

Administratie
Jaarrekening
Belastingaangiften
Salarisadministratie & HR services
Fiscaal en bedrijfseconomisch advies

Voor de meeste retailklanten is ANB niet alleen een betrouwbare en
kundige accountant, maar vooral ook adviseur. Wij beschouwen ons
graag als een financiële huisarts, die messcherpe diagnoses stelt op
financieel, fiscaal en bedrijfsmatig vlak. En die u vervolgens een
doeltreffend recept voor beterschap uitschrijft. Iemand die ook proactief
contact met u onderhoudt, regelmatig eens binnenloopt en als objectieve
buitenstaander dingen ziet die u zelf wellicht ontgaan. Kunt u niet
volstaan met een kleinere voorraad, zodat uw liquiditeitspositie verbetert?
Wordt het niet tijd om afscheid te nemen van bepaalde winkeldochters?

Meten is weten

We stellen kritische vragen en komen met gericht advies, in heldere taal.
Dat verwacht u ook van ons. Dat én verstand van zaken uiteraard.
We weten exact waarover we het hebben.

U weet dat eveneens, dankzij een specifiek op uw winkel afgestemd
grootboekrekeningschema. Alle specificaties op de factuur van uw
leverancier boeken we afzonderlijk in. Inkoop sigaren, inkoop sigaretten,
inkoop telefoonkaarten enzovoort. Datzelfde doen we aan de
verkoopzijde. Zo weet u precies wat er binnenkomt en wat er uitgaat,
wat de verschillende marges zijn en waar u uw omzet kunt optimaliseren.

Verhelderende benchmarks

Uw zaak is bijzonder, maar niet uniek. We komen in heel veel winkels
als die van u, bij collega’s die voor dezelfde uitdagingen staan en
vergelijkbare vragen stellen. Dat maakt dat we uw zaak heel makkelijk
kunnen benchmarken met vergelijkbare winkels elders. Hoe scoort uw
collega wat betreft sigaren en kerftabak? Zijn uw personeelskosten
hoger of lager? Waarom loopt de verkoop van tijdschriften bij u terug,
terwijl winkels elders juist een stijging laten zien. Wat zijn nieuwe
hardlopers? En – niet onbelangrijk – hoe voorkomen collega’s mogelijke
‘lekken’ bij de verkoop van serviceartikelen als staatsloten en krasloten?

Aanbevolen door de NSO

De NSO beveelt ANB aan als één van de gespecialiseerde adviseurs
voor de tabaks- en gemaksbranche. Regelmatig hebben we overleg met
andere adviseurs van deze brancheorganisatie, zoals een verzekeraar,
een jurist en een bedrijfseconomisch adviseur.
We weten wat uw markt doet, welke ontwikkelingen gaande zijn en
hoe u daarop kunt inspelen. ANB weet wat in uw winkel speelt.

• administratie • jaarrekening • belastingaangiften
• fiscaal en bedrijfseconomisch advies • HR services

Meten is weten ... met NoRM
Als ondernemer wilt u zo precies mogelijk op de hoogte zijn van uw
financiële situatie. Want alleen dan kunt u weloverwogen en verantwoorde
beslissingen nemen. Hiervoor bestaat een uniek analysemodel,
ontwikkeld in nauwe samenwerking met Tilburg University:
de NoRM-methode.

Hoe gezond is uw zaak?

De NoRM-methode werkt in het kort als volgt. We beginnen de analyse
met het bepalen van de waardecreatie in het jaar. Wat is de toegevoegde
waarde (brutowinst) die is gerealiseerd?
De toegevoegde waarde is een kernbegrip in het analysemodel. Enerzijds
omdat toegevoegde waarde belangrijker is dan omzet. Anderzijds
omdat we belang hechten aan de verhoudingen tussen de toegevoegde
waarde en de belangrijkste kostensoorten in de onderneming.
Via de NoRM-methode brengen we de verschillende geldstromen
binnen uw organisatie in kaart. Daarbij onderscheiden we drie
hoofdgroepen:
• Personeelskosten (de kosten van het belangrijkste actief van de
onderneming)
• Kapitaallasten (huur, lease, afschrijvingen en rente)
• Overige kosten
De personeelskosten, kapitaallasten en de overige kosten worden
uitgedrukt in een percentage van de toegevoegde waarde, waarbij
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we indicatieve maxima (als vuistregel) onderkennen van respectievelijk
60%, 20% en 20%.
Aan de hand van vooraf gestelde normen en benchmarks kunnen we
vervolgens uitspraken doen over de financiële gezondheid van uw
onderneming. Over de kansen en ook over de maatregelen die u zou
kunnen nemen om die kansen te verzilveren.

Altijd en overal inzicht

Ondernemen met visie begint met inzicht. En dat is precies wat de
NoRM-methode u biedt. Als dienst van ANB, maar ook als webapplicatie.
Daarmee kunt u zelf via uw Visionplanner-portal op uw computer,
tablet of smartphone zien hoe het met de financiële gezondheid van
uw zaak is gesteld. Wanneer en waar u maar wilt.
Wilt u meer weten over wat ANB voor u kan betekenen?
Mail naar tabak@anb.nl, dan nemen we snel contact met u op
voor meer informatie.
Marieke van Assen-Linsen (088 2555 602)
Alphons Smits (088 2555 642)
Jeroen Martens (088 2555 631)
Bjorn Karsmakers (088 2555 618)
René Matheij (088 2555 632)
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