GLISSENAAR ACCOUNTANTS BIEDT HULP BIJ
WIRWAR AAN SUBSIDIEREGELINGEN

ONTMOETEN, ADVISEREN
EN OP WEG HELPEN
In 2015 bestond Glissenaar Accountants vijftig jaar. ‘Een mooi
moment voor reflectie’, vindt eigenaar Henk Glissenaar. Al kijkt hij
als proactief ondernemer het liefst vooruit. ‘De rol van de accountant
verandert. Natuurlijk verzorgen wij nog altijd jaarrekeningen,
belastingaangiftes en loonadministratie. Steeds belangrijker wordt
echter die rol als adviseur en vertrouwenspersoon voor ondernemers
in het MKB.’
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Voor andere regelingen kunnen zij daarin

www.glissenaar.nl
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