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KMO Kompas
Voor het eerst in 4 jaar reële omzetgroei voor de Belgische kmo’s,
maar rendement opnieuw onder druk
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Athena Graphics: durven ondernemen in de grafische sector
Ondanks het feit dat de sector in het slop zit, houdt Ignace Cosaert
zijn bedrijf in het gareel door een gedurfde koers te varen

8

Goed idee, veel durf
Via hun eerste project ZeroCopy, toont de start-up Papyrus Media
aan dat durven ondernemen in deze tijden wel degelijk loont

10 OpenERP wint Belgische Technology Fast50
Belgische deelnemers scheren opnieuw hoge toppen
op de hoogmis der technologiebedrijven

13 Durven grensoverschrijdend ondernemen
Op economische missie naar Vietnam om ondernemers
te ontmoeten die out of the box durven handelen

14 Risicobeheersing van projecten
Aandachtspunten voor een correct financieel projectbeheer
Dialoog. Een publicatie van Deloitte Fiduciaire
Winter 2012, nummer 10, verschijnt 2x per jaar
Hoofdredacteur Henk Hemelaere - Met dank aan
Nikolaas Tahon, Ulrike Debels, Johan Vlaminckx, Patrick
Dierick, Jan Goemaere, Koen Sap, Tim Roovers, Thierry
Dekoker, Vincent Trévisan, Pascal Demilecamps,
Frederik Declercq en Delphine Gillet - Redactie Nathalie
Vanderbeken, Tel 02 600 60 83, nvanderbeken@
deloitte.com - Design Graphic Group Vandamme
- Verantwoordelijke uitgever Nikolaas Tahon,
Berkenlaan 8B, 1831 Diegem.
Gehele of gedeeltelijke overname uit deze uitgave is
slechts toegestaan na uitdrukkelijke toestemming van
de redactie. Hoewel wij de grootste zorg besteden aan
deze uitgave, kan de redactie geen aansprakelijkheid
aanvaarden voor de volstrekte juistheid en volledigheid
van de in dit magazine opgenomen teksten. Heeft u
vragen bij een of meerdere artikels, bel dan 02 600 60 83
of contacteer uw contactpersoon binnen Deloitte.
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16 Vermogen structureren is als ondernemen
Het durven wijzigen van de planning in tijden van verandering

18 Fiscale druk in de personen- en vennootschapsbelasting
Sprekende cijfers over fiscaliteit. Inzicht in planningstechnieken

19 Deloitte Fiduciaire bestuurt ook
Wie leidt Deloitte Accountancy in goede banen?
Graag stellen we u het BU Comité voor

Dialoog is beschikbaar op iPad via de
“Deloitte Belgium Insights” app in de App Store.

