Van mens tot mens,
van ondernemer
tot ondernemer...


 Een transparante missie...
Elke ondernemer kan begeleiding gebruiken bij het verwezenlijken van zijn dromen en het uitbouwen
van zijn onderneming. Kunnen rekenen op een klankbord, iemand met kennis van zaken, die kritisch
meedenkt en de nodige feedback geeft, versterkt de slagkracht maar ook de veerkracht van de
dynamische ondernemer.
Konsilanto biedt die reële steun en dat advies aan kleine en grote ondernemers, door het leveren van
financiële transparantie en gepaste juridische en fiscale begeleiding.



 Onze divisies, totale expertise onder één dak


Accountants en belastingadviseurs
•
•

Van mens tot mens, van ondernemer tot ondernemer…
•

Ons logo, de stevig gewortelde boom met een oplichtend groen blad, geeft onze zakelijke aanpak
duidelijk weer: wij zorgen voor een stevig fundament, zodat u zich kunt focussen op een gezonde groei.



•
•

Wij maken de cirkel rond…
•

Het schilderij op het voorblad, de witte cirkel op de zwarte achtergrond, is een symbool voor onze
begeleiding van start tot einde van uw onderneming: wij maken samen met u, de cirkel rond.

Onze intentie
In onze samenwerking kunt u rekenen op een team van ervaren mensen die u ondersteuning bieden
vanuit hun specialisatie en expertise, afhankelijk van uw specifieke situatie.
Als team zetten wij ons in om:
• gefundeerd advies te leveren, vanuit de technische inhoud, met oog voor oorzaak
en gevolg;
• actief met u mee te denken, als ondernemer, met aandacht voor de
(middel)lange termijn;
• blijvend te investeren in de kennis en bekwaamheid van onze professionals;
• alert te zijn voor de wijzigende behoeften van uw onderneming in het kader van een duurzame
samenwerking.
Wij gaan uit van een “co-responsibility” tussen accountant en ondernemer. Samen zorgen we ervoor
dat de som meer is dan de samenstellende delen. Wij hechten daarom veel belang aan openheid en
directe communicatie, met ruimte voor een nieuwe aanpak of alternatieve oplossingen.
Door onze specifieke benadering combineert u als cliënt, de kracht van de expertise van een groot
kantoor met de voordelen van een individuele begeleiding.

Onze cliënten
Konsilanto richt zich tot internationale groepen, grote en kleine kmo’s, vrije beroepers en zelfstandigen.
Door onze mix van medewerkers en achtergronden kunnen wij voor elk van deze ondernemers en
ondernemingen een meerwaarde betekenen. De waardering van onze opdrachtgevers en de grote
diversiteit aan cliënten binnen onze portefeuille sterken ons in deze overtuiging.

Startersadvies
Juridisch
vennootschapssecretariaat
Oprichting van
vennootschappen
Opmaak financieel plan
Opzetten administratieve
organisatie
Opzetten analytisch
boekhoudsysteem

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Loonadministratie
Sociaal advies
Opmaak kredietdossiers
Voeren van de boekhouding
Detachering van
boekhoudpersoneel
Tussentijdse rapportering
Opstellen jaarrekening
Accountantsopdrachten
Vennootschapsverslaggeving

•
•
•
•
•
•
•

Invullen fiscale aangiftes (PB,
Venb., btw, …)
Fiscale optimalisatie
Aanvraag fiscale ruling
Bijstand in fiscale controles
en geschillen
Vastgoedfiscaliteit
Privé en gerechtelijke
expertise
Groepsconsolidatie

 Ondernemersbegeleiders
•
•
•
•
•
•

•

Begeleiding overdracht en
overname onderneming
Due diligence audits
Aandeelhoudersovereenkomsten
Loonoptimalisatie  en HRM
Financiële rapportering
Reorganisatie van
vennootschappen (fusie,
splitsing)
Analyse kredietbehoeften

•
•
•

•
•

Kredietnegociatie
Indekking
ondernemingsrisico’s
Begeleiding van
ondernemingen in
moeilijkheden (WCO,
doorstartplannen, …)
Kostprijsanalyse
Waardering van
ondernemingen

•

Vermogensfiscaliteit
Testamenten
Handgiften/bankgiften
Akten van schenking
Huwelijkscontracten
Samenlevingscontracten
Oprichting maatschap

•
•

•
•
•
•
•

Controle overeenkomsten
intellectuele
eigendomsrechten
Strategisch advies
Advies preventief
bedrijfsbeleid
Deelname raad van advies
Corporate governance
Familiale opvolging en
regeling

 Financiële planners
•
•
•
•
•
•
•

Inkomensplanning
Vermogensadvies
Successieplanning
Pensioenanalyse
Asset allocation
Inkomensoptimalisatie
Extralegale pensioenvorming

•
•
•
•
•
•
•

Familiale erfopvolging
Investeringsbegeleiding
onroerend goed
(vruchtgebruik, beding van
aanwas, …)

 Accountants en belastingadviseurs
Boekhouding en follow-up
Startersbegeleiding
De opstart van een onderneming, zij het een vennootschap, een eenmanszaak of een filiaal, is een
belangrijke fase in het leven van elke onderneming. Een goede voorbereiding en begeleiding is
essentieel om een geslaagde en vliegende start te maken. Ons kantoor kan u hierbij een volledige
dienstverlening aanbieden en u in alle opeenvolgende stappen bijstaan.

Boekhouding en follow-up
Wij bieden een klassieke boekhouding of een volledig geïntegreerde analytische boekhouding, met
input in uw eigen of in onze systemen - al dan niet via een onlineverbinding - en de bijhorende
rapporten en aangiften. Na afloop van het boekjaar dragen wij zorg voor alle wettelijke formaliteiten,
zoals neerlegging van de jaarrekening, bijstand bij opstellen van de verslagen naar aanleiding van de
jaarvergadering, en het indienen van de aangifte in de vennootschapsbelasting, personenbelasting of
rechtspersonenbelasting.

Fiscaaladvies
advies
Fiscaal
Wij verlenen advies op het vlak van btw, vennootschaps- en personenbelasting, rechtspersonenbelasting (vzw’s), internationale fiscaliteit, registratie- en successierechten. Bovendien verdedigen wij
uw dossier bij fiscale controles, bezwaarprocedures en geschillen.

Accountancy
Accountancy
Een optimale weergave van uw balans, resultatenrekening en financiële positie is van groot belang.
Soms volstaan enkele eenvoudige aanpassingen om uw positie in onderhandelingen te versterken.
Balansen, financieel plan, budgetten, rapporten en boordtabellen opstellen, boekhouding en
jaarrekening controleren, … het maakt allemaal deel uit van onze gespecialiseerde bijstand.

Startersbegeleiding
Controleen expertiseopdrachten
Deze opdrachten kunnen worden onderverdeeld als volgt:
• wettelijke opdrachten die specifiek voorbehouden zijn aan de accountants (opstellen van
controleverslagen, vertegenwoordiging van een aandeelhouder bij zijn controlerecht op de
boekhouding van zijn vennootschap, …);
• waarderingsopdrachten, bv. met het oog op het overlaten van uw onderneming;
• audits in het kader van overnames (due diligence) en licentie- of samenwerkingscontracten;
• opmaak en follow-up van het financieel plan en doorstart in geval van gerechtelijke reorganisatie
(WCO);
• expertises in geschillen rond boekhoudkundige of financiële cijfers, winstdervingberekening of
waardebepaling, of ter ondersteuning van een voorlopig bewindvoerder of curator;
• bemiddeling tussen partijen in burgerlijke of handelsgeschillen.

 Ondernemersbegeleiders
Door onze jarenlange ervaring heeft ons kantoor ook de nodige expertise verworven bij het verlenen van adviezen
buiten de klassieke domeinen van de accountancy en fiscaliteit. Er wordt hierbij bewust gekozen voor een directe
hands-on aanpak.
Op het geleverde advies volgt de implementatie en de noodzakelijke bijsturing.
Deze ondernemersbegeleiding omvat onder meer:

Financiële en structurele (re)organisatie van ondernemingen
Een zeer uitgebreid adviesdomein waarin bijstand en begeleiding kan verstrekt worden in onder meer:
• vennootschapsrechtelijk stroomlijnen of herstructureren van ondernemingen;
• zoeken naar financieringsmiddelen voor investeringen en herfinancieringen (bankfinancieringen,
risicokapitaal, …);
• overnemen en overlaten van ondernemingen (financiële doorlichting, waardebepaling, …) en samenstellen van
het financieringsdossier;
• begeleiden bij faillissement en gerechtelijke reorganisatie;
• bijstand bij haalbaarheidsstudies en opstellen van ondernemingsplannen.

Financiële rapportering als basis voor sturing
Dit is het samenhangend geheel van financiële processen en technieken (en rapportering als sturings- en
beslissingsinstrument) dat ondernemingen in staat moet stellen strategieën om te zetten in meetbare plannen
en acties. Het gaat dan meestal om advisering en begeleiding onder de vorm van het opstellen van budgetten,
periodieke budgetrapportering en bijsturing hiervan, en van het uitwerken van ondernemingsrapporteringen,
dashboards, boodtabellen en kpi’s.

Begeleiding van ondernemingen in (financiële) moeilijkheden
Deze ondernemingen en hun omgeving gaan vaak door de zwaarste periode in hun bestaan: niet alleen de
ondernemer, de aandeelhouders, de bedrijfsleider, maar ook de werknemers en soms ook toeleveranciers en
klanten kunnen gebukt gaan onder de zware lasten die het voortbestaan van de onderneming (en hun toekomst)
bedreigen.
Juist dan is een (intensieve) begeleiding door een accountant noodzakelijk. Soms verdient het de voorkeur een
derde, onafhankelijke partij om een second opinion te vragen. Ons kantoor biedt een intensieve begeleiding en gaat
samen met de andere adviseurs (uw huidige boekhouder of accountant, uw advocaat, uw sociaal secretariaat, ...)
op zoek naar de beste oplossing voor een doorstart van uw onderneming.

Juridischadvies
advies
Juridisch
Gefundeerd juridisch advies, met o.a. het vervullen van de wettelijke formaliteiten voor de publicatie
van gegevens in het B.S. en de K.B.O., de begeleiding bij de oprichting, herstructurering (fusie,
splitsing, joint-venture, …) en vereffening van vennootschappen, overname en overdracht van
aandelen, begeleiding bij gerechtelijke reorganisatie (WCO) en faillissement, het nakijken of opstellen
van diverse overeenkomsten en het volgen van juridische dossiers (in samenwerking met uw advocaat).

‘However beautiful the strategy, you should
occasionally look at the results’
(Winston Churchill)

 Financiële planners
Persoonlijke en zakelijke financiële planning
Wij brengen de veronderstelde evolutie en dus de op- of afbouw van uw vermogen in kaart, en
evalueren uw financiële onafhankelijkheid en die van uw gezin.
Ons financieel rapport over uw vermogenstoestand, los van enige productverkoop en dus opgemaakt
in alle objectiviteit, bestaat uit zeven onderdelen:
• een vermogensbalans waaruit de toestand blijkt van uw huidige nettovermogen;
• een overzicht van uw huidige inkomsten en uitgaven om uw spaarvermogen of (tijdelijke)
liquiditeitstekorten in kaart te brengen;
• een risicoanalyse die de financiële gevolgen van pensionering, invaliditeit en/of overlijden
illustreert;
• de pensioenopbouw (legaal en extralegaal);
• een analyse van de structuur van uw zakelijk vermogen, met bijzondere aandacht voor
inkomensoptimalisatie;
• de vermogensbescherming, waarbij de beleggingsportefeuille wordt getoetst aan het
veronderstelde rendement, de veronderstelde beschikbaarheid van de gelden en het gewenste
risicoprofiel;
• een successieanalyse met een juiste kruisbestuiving tussen het burgerlijk recht (wettelijke
erfopvolging, testament, schenkingen, oprichting maatschap,…) en het fiscaal recht
(de verschuldigde successierechten).
Het is een persoonlijk afgestemd plan, dat vanuit een inventaris van uw (gezins-)vermogen en
rekening houdend met uw doelstellingen getoetst op hun haalbaarheid, overgaat in een concreet
actieplan voor uw persoonlijke en zakelijke financiële planning. Het is een uniek samenspel tussen
vermogensopbouw, financiële geldstromen, het familiaal vermogensrecht en het fiscaal recht.
Een duidelijk zicht op financiële zaken op lange termijn zorgt immers voor een betere gemoedsrust.

Familiale opvolging
De overdracht van de familieonderneming naar de volgende generatie is vaak geen sinecure. De oude
en de nieuwe generatie dienen te worden voorbereid op de wissel van de macht.

 Gegevens
‘Innovation is like the
cook who has all
the same ingredients as
all the other chefs,
but that still manages
to put the best result on
the table’
(Edward de Bono)
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‘Wordt modderig water
niet helder door het te
laten bezinken...?’
(Tao)

Elke situatie is anders en vergt dus een eigen aanpak. Wij bekijken de onderneming en de betrokken
familie als werkende systemen met specifieke interacties en beweegredenen, en waken over de
wijzigende rollen binnen de onderneming. Wij bieden technische ondersteuning, onder de vorm van
aandeelhoudersovereenkomsten, een familiecharter en/of een raad van advies.
Member of

‘Succes is een reis,
niet een bestemming’
(Deepak Chopra)
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