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Wat mag u van ons
verwachten?

Accountants,
Belastingconsulenten &
Bedrijfsrevisoren

Tania De Neef
Accountant - Bedrijfsrevisor

Uw uitdagingen, onze zorg

tdn@deneef.be
+32 (0)3 780.98.86

De Neef & Partners wil een toegevoegde waarde voor u zijn. Een
ondernemer, bestuurder of manager moet resultaten zien: presta-

Els Van Hecke

tieverbetering, meer efficiëntie, groei en continuïteit. Onze sterkte

Stagiair Accountant & Belastingconsulente

ligt in de uitgebreide kennis die in onze organisatie aanwezig is.

evh@deneef.be
+32 (0)3 780.98.80

Hierdoor kunnen wij u met alle uiteenlopende vragen bijstaan. Of
u nu behoefte heeft aan langdurige of kortstondige ondersteuning,
aan een groot of klein team of gewoon wat praktisch advies, wij
bieden u een flexibele oplossing.

Je wil je droom waar maken.
Je besluit staat vast:
Je wil zelfstandige worden.
Een geweldig idee!

Willy De Neef
Bedrijfsrevisor

wdn@deneef.be
+32 (0)3 780.98.80

Samen, met u vertrouwd
en in vertrouwen
Ons kantoor gelooft dat succes af hankelijk is van de vertrouwensrelatie met haar klanten en met haar werknemers. Dat vertrouwen
kan alleen gecreëerd worden door te focussen op waarden die
ervoor zorgen dat onze klanten de beste service krijgen.

“It’s not about ideas.
It’s about making ideas happen.”
(Scot t Belsk y)

“Don’t wait for OPPORTUNITY. Create it.”
(Mat t Mor r is)

Starters verdienen een duwtje in de rug
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Klaar om de
sprong te wagen?
Startersbegeleiding
Als ondernemer sta je voor een tal van uitdagingen op verschillende
vlakken. Een goede voorbereiding en de juiste begeleiding is van
vitaal belang voor het maken van de perfecte start. Ons kantoor
kan u in het volledige proces begeleiden van bij de keuze van de
ondernemingsvorm, het opstellen van een financieel plan, de verwerking van de verschillende formaliteiten, ... tot alle nodige stappen
doorlopen zijn om van je project een bloeiende onderneming te
maken.

Boekhouding en verdere opvolging

Onze krachten gebundeld:

Wat op fiscaal en juridisch vlak?

Accountants:

Belastingconsulenten:

Fiscaal en juridisch advies

Wie kan er bij ons terecht?
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Naast het ingeven en het verwerken van uw boekhouding verle-

Wij richten ons tot elke ondernemer, vrije beroeper en zelfstan-

nen wij u ook graag advies op verschillende vlakken.

dige, grote en kleine kmo’s en internationale ondernemingen.

Het kantoor beschikt over medewerkers inzake fiscaliteit en ju-

Elke ondernemer heeft nood aan begeleiding bij het verwe-

ridisch advies. Een onmisbare dienstverlening gezien de snelle

zenlijken van zijn doelstellingen en het uitbouwen van zijn

evolutie en hoge complexiteit van de nationale en internationale

onderneming.
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Oprichting vennootschappen
Opstelling ﬁnancieel plan
Opzetten administratieve organisatie
Begeleiding bij software boekhoud pakketten
Loonadministratie
Sociaal advies
Opmaak expertise verslagen of attesten
Voeren van de boekhouding
Opstellen jaarrekening en andere verplichte documenten
Opstellen verslagen van de algemene vergadering en de bestuursorganen
Tussentijdse rapportering
Invullen ﬁscale aangiftes (BTW, VenB, PB, …)
Fiscale optimalisatie
Privé en gerechtelijke expertise
Begeleiden van omzettingen, fusies, splitsingen of vereffeningen
Verzorgen van publicaties in het Belgisch Staatsblad
Bespreking en analyse van de resultaten
Groepsconsolidatie

Fiscale optimalisatie directe – en indirecte belastingen
Fiscaal en juridisch advies, nationaal en grensoverschrijdend
Vertegenwoordiging bij ﬁscale controles en rulingprocedures
Advies en assistentie bij herstructureringen van vennootschappen
Overdracht en overname ondernemingen
Successieplanning
Onroerend goed transacties
Opzetten van holdingstructuren of management buy outs
Acquisities of verkoop van ondernemingen
Waardering van ondernemingen
Aandeelhouders overeenkomsten
Financiële rapportering
Kostprijsanalyse
Analyse kredietbehoeften
BTW – aansprakelijk vertegenwoordiging

wetgeving. Onze belastingconsulenten zorgen op creatieve
wijze voor het minimaliseren van de belastingdruk van onze

Door ons gevarieerd team aan medewerkers en hun specifieke

cliënten. Zij staan u bij, bij de basisverplichtingen tot en met de

achtergrond kunnen wij voor elk van deze ondernemers en

zeer specifieke structuren.

ondernemingen een toegevoegde waarde betekenen. Onze

Doelstelling: valkuilen vermijden en de fiscale druk zo laag

variatie aan cliënten en hun positieve feedback steunen ons in

mogelijk houden, dat wil toch iedereen?

deze stelling.

Wij kunnen u een klassieke boekhouding aanbieden of een volledig
op jouw maat aangepaste analytische boekhouding, dit kan via uw
eigen systeem of via onze systemen, voorzien van alle bijhorende
aangiften en rapporten. Wij verwerken jouw dagdagelijkse boekhouding van A tot Z en na afloop van het boekjaar verzorgen wij
alle wettelijke formaliteiten, zoals neerlegging van de jaarrekening,
opmaak van de verslagen, indienen van de venootschapsbelasting,
personenbelasting of rechtspersonenbelasting.
Wij zorgen ervoor dat u op elk ogenblik toch inzicht behoudt in uw
cijfers en helpen u met de volledige ondersteuning van uw financiële
administratie dankzij een online boekhoudpakket.
U kan opteren om alle gegevens digitaal aan te leveren. Wij beschikken over de nodige tools en samenwerkingen om de aangeleverde
gegevens elektronisch te verwerken, zoals bijvoorbeeld Codabox voor
het verwerken van bankbestanden.
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Bedrijfsrevisoren:
Heeft u hulp nodig bij de belangrijke
gebeurtenissen in het leven van uw
ondernemnig dan kan u ook rekenen op
de diensten van onze bedrijfsrevisoren,
De Neef & Partners Bedrijfsrevisoren bvba.
•
•
•
•
•
•
•
•

Inbreng in natura
Omzetting rechtsvorm
Fusie of bedrijfsovername
Splitsing van een vennootschap
Consolidatie
Audit & Due diligence
Bedrijfswaarderingen
vereffening
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