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Samen ondernemen
Ondernemen is dag in dag uit beslissingen nemen én de resultaten ervan opvolgen. Vaak houden deze
beslissingen een zeker risico in.
Als ondernemer kan u het verschil maken door deze risico’s te onderkennen en onder controle te
houden. U verwacht dan ook van uw accountant, uw vertrouwenspersoon, dat hij u tijdig relevante
financiële informatie aanreikt, waarop u kan vertrouwen.

Ondernemen doet u binnen krijtlijnen. De wetgeving
die u als ondernemer 'geacht wordt te kennen', wordt
evenwel complexer en stelt u steeds meer voor uw
verantwoordelijkheid en zelfs uw aansprakelijkheid. Uw
accountant moet zich dan ook omringd weten door
een professioneel multidisciplinair team dat u snel en
accuraat kan adviseren op fiscale, juridische of diverse
andere domeinen.
Ondernemen is vooral ook kansen zien en die optimaal
benutten zonder het resultaat van uw jarenlange inzet in
gevaar te brengen. U hebt als ondernemer nood aan een
‘sparringpartner’, een vertrouwenspersoon die u vlot kan
bereiken en met kennis van uw zaken kan spreken.

U wenst te werken met ervaren
accountants die uw bedrijf door en
door kennen.
U hebt nood aan een vertrouwenspersoon die zich met specialisten
omringt.
U verkiest een accountant die
pro-actief met u meedenkt.
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Uw raadgever bij uitstek!
Met zijn 450 medewerkers is Deloitte Fiduciaire
dé Belgische marktleider inzake accountancy en
multidisciplinaire adviesverlening aan ondernemingen
met een familiaal aandeelhouderschap en aan filialen
van internationale groepen.
In de hechte vertrouwensrelatie die wij al bijna 75 jaar
met onze cliënten beogen, staan drie basisprincipes
voorop:
• werken op maat van uw onderneming;
• betrouwbare en reële oplossingen aanreiken;
• gemaakte afspraken respecteren en permanent streven
naar de hoogste kwaliteit.
Vandaar dat meer dan 5.000 bedrijfsleiders van
Belgische kmo’s en grote familiale ondernemingen
momenteel een beroep doen op onze deskundigheid
inzake boekhouding, accountancy, btw, fiscaliteit,
ondernemingsrecht of financieel management.

Onze samenwerking situeert zich daarom mogelijks op
één of meerdere van volgende domeinen:

1

Stap één: uw boekhouding
Wij voeren uw boekhouding (op uw of onze software)
of kijken ze – op periodieke basis – na en bereiden uw
btw-aangiften voor. Dat alles gebeurt volgens de regels
van de kunst, om onaangename verrassingen bij latere
fiscale controles te vermijden.
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Stap twee: uw analytische cijfers
Op basis van de tussentijdse financiële rapporten, een
kasplanning of op maat gemaakte boordtabellen die
wij voor u voorbereiden, stuurt u uw onderneming aan
of bij. Uiteraard optimaliseren we tezelfdertijd ook uw
fiscale jaarplanning.
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Stap drie: uw jaarrekening
Dankzij onze unieke methodologie, onze
gespecialiseerde software en onze grondige kennis van
uw onderneming, voeren wij een kritische analyse van
uw rekeningen uit, stellen wij uw interne en externe
jaarrekening samen én maken we alle relevante fiscale
bijlagen op om uitgebreide vragen om inlichtingen
vanwege de fiscus te vermijden.
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Stap vier: uw financieel beleid
Op basis van een professionele analyse van uw
jaarrekening vertalen we cijfers tot tendensen en
adviezen. We reiken u voldoende inzichten aan opdat
u met kennis van zaken verder aan uw strategie kan
werken en het vertrouwen van uw belangrijkste
partners – klanten, werknemers, banken, enzovoort –
kan vernieuwen. Uiteraard staan wij ook klaar om u op
periodieke en continue basis te adviseren omtrent uw
fiscaal management.
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Stap vijf: uw juridische, fiscale en sociale
adviesnoden
Samen met onze fiscale, sociale en juridische specialisten
bereiden we ook uw aangifte in de personenbelasting en
vennootschapsbelasting voor en stellen we ontwerpen
op van uw juridische en sociale documenten, zoals
notulen van de raden van bestuur en de algemene
vergadering. Bovendien nemen wij ook al uw fiscale,
juridische en sociale vragen en noden ter harte.

Multidisciplinaire deskundigheid
Onze accountants kunnen in elk van onze regionale
kantoren terugvallen op een team van multidisciplinaire
specialisten.
In functie van uw opdracht is ons team samengesteld
uit accountants, belastingconsulenten, juristen
gespecialiseerd in directe en indirecte fiscaliteit,
vennootschaps-, burgerlijk of sociaal recht en/of
kmo-consultants.
Onze samenwerking in vijf (mogelijke) stappen
Uw jaarrekening moet boekdelen spreken, uiting geven
aan uw ondernemerschap en dynamisme en een
leidraad vormen voor uw business partners.
Maar er is meer nodig.

Uw uitdagingen, onze oplossingen!
Uiteraard overstijgen uw adviesnoden de cijfers. U kan
bij ons terecht voor een uitgebreide waaier aan diensten.
• Van het opstellen van een huurcontract tot het
uitwerken van een fusie, splitsing of reorganisatie.
• Van het opmaken van een aandeelhouders
overeenkomst tot het uitwerken van een familiale
successieregeling.
• Van het beantwoorden van een bericht van wijziging
tot de grondige verdediging van uw fiscaal dossier.
• Van een planning van btw en fiscaliteit tot
gespecialiseerd advies rond uw persoonlijke en
ondernemingsplannen.
• Van een periodieke opvolging van uw marges tot het
opzetten van een managementrapporteringssysteem.
• Van een liquiditeitsplanning tot het herschikken van
uw financieringsstructuur.
• Van een strategische quick scan tot een intense
strategische begeleiding.
• Van de overname van een concurrent tot het
aantrekken van risicokapitaal.
Vandaar allicht dat meer dan 5.000 ondernemers op ons
vertrouwen. U onderneemt niet langer alleen!
Eén toegang tot vele diensten
Uw voordeel is duidelijk: één van onze ervaren
accountants – uw vaste vertrouwenspersoon –
analyseert samen met u elke concrete situatie en
kan u begeleiden bij diverse opdrachten, van het
opstellen van de jaarrekening tot het uitwerken van een
familiale opvolgingsregeling, samen met één of meer
medewerkers of specialisten.

Samen ondernemen

3

