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RSM InterAudit

goede diagnostiek en goed advies zijn onmogelijk  
zonder een kwaliteitsaudit

Wettelijke audits

•	 Audits	van	de	jaarrekeningen	en	van	geconsolideerde	rekeningen

•	Wettelijke	opdrachten	voorgeschreven	door	het	Wetboek	van	
vennootschappen

•	 Erkende	auditor	van	mutualiteiten,	ziekenhuizen,	
verzekeringsmaatschappijen	en	pensioenfondsen

•	 Certificering	Fost	Plus	en	Val-I-Pack

Audits	en	adviezen	op	maat

•	 Certificering	en	bijstand	bij	het	opstellen	van	rekeningen	in	IFRS

•	 Analyse	van	de	bedrijfsprocessen	en	–risico’s:	interne	controleprocedures,	
financieel	evenwicht,	rentabiliteitsanalyse	van	investeringen

•	 Bijstand	bij	interne	controle	en	compliance,	Sarbanes-Oxley,	bancaire	
compliance,	…

•	 Controle	van	de	MiFID	gedragsregels	

•	 Audit	van	de	beheersinstrumenten,	boordtabellen	en	financieringsmiddelen

•	 Herstructurering	van	bedrijven	in	moeilijkheden,	bedrijfsdoorlichting	en	
opstelling	van	strategische	ontwikkelingsplannen

•	 Auditor	erkend	door	de	Responsible	Jewelry	Council

•	 Erkend	adviseur	Brupart

Audits	van	het	informaticasysteem	en	van	de	IT

Risicobeoordeling,	veiligheidsbeoordeling,	conformiteitscontrole,	
gegevensanalyse,	datamining,	gecertificeerd	CISA	

Forensische	audits

Audits	voor	de	detectie	en	preventie	van	fraude	en	onwettige	handelingen

Duurzame	ontwikkeling,	audit	en	adviesverlening

RSM InterTax

Een	goede	belastingstrategie	optimaliseert	 
de	prestaties	op	het	vlak	van	beheer.	

Directe	en	indirecte	belastingen

•	 Adviesverlening	inzake	BTW

•	 Belastingaangiften	voor	vennootschappen	en	personen

•	 Fiscale	optimalisatie	in	België	en	wereldwijd

•	 Fiscaliteit	voor	buitenlandse	kaderleden	en	niet-inwoners

•	 Verdediging	en	vertegenwoordiging	inzake	belastingen

•	 BTW-aangiften	en	vertegenwoordiging	bij	de	BTW

•	 Successieplanning	en	vermogensstructuren

•	 Aanvraag	ruling

•	 Transfer	pricing

RSM InterFiduciaire

De	kwaliteit	van	de	boekhouding	 
van	een	bedrijf	is	een	voorteken	van	de	prestaties	 

en	de	cultuur	van	het	bedrijf.	

Vaste	opdrachten,	punctuele	en	gespecialiseerde	diensten

•	 Oprichting	van	vennootschappen:	statuten,	financieel	plan,	inschrijving	
en	belastingplicht

•	 Organisatie	en	beheer	van	de	boekhouding

•	 BTW-	en	belastingaangiften

•	 Opmaken	van	balansen	en	jaarrekeningen

•	 Financiële	analyse

•	 Consolidatie	van	groepsrekeningen

•	 Outsourcing	van	boekhoudkundige	diensten

•	 Algemeen	secretariaat:	bijstand	bij	het	opmaken	van	de	notulen,	
wettelijke	bekendmakingen

•	 Domiciliëringsdiensten,	ter	beschikkingstelling	van	de	maatschappelijke	zetel

•	 Family	business	diensten,	hulp	bij	vermogensplanning

RSM InterFinance & Governance

De	bedrijven	hebben	nood	aan	deskundigheid	om	hen	te	
ondersteunen	bij	hun	ontwikkeling	en	moeilijkheden,	soms	
ook	om	hen	te	helpen	bij	het	oplossen	van	hun	geschillen.

Corporate	governance	en	duurzaamheid

•	 Adviesverlening	aan	de	raad	van	bestuur	voor	de	invoering	van	een	
governance-structuur

•	 Deskundige	voor	het		auditcomité

•	 Opmaken	van	een	audit	charter

•	 Ervaren	onafhankelijke	bestuurder	die	beschikt	over	de	vereiste	
wettelijke	kwalificaties	om	deel	uit	te	maken	van	het	auditcomité

•	 Ondersteunen	bij	besluitvorming

Bedrijfsovernames	of	-overdrachten	

•	 Due	diligence

•	 Bedrijfsevaluatie:	deskundigheid	op	het	vlak	van	financiële	overzichten,	
bepalen	van	de	waarde	van	de	aandelen	van	het	bedrijf,	voorstellen	van	
de	gepaste	juridische	structuren,	voeren	van	onderhandelingen	met	
kandidaat-bedrijven	voor	de	overname	of	fusie

•	 Ondersteuning	bij	haalbaarheidsstudies,	budgettering	en	planning

•	 Opstellen	van	businessplannen

Ondersteunen	bij	juridische	aangelegenheden

•	 Raming	van	schade	en	schadevergoedingen

•	 Faillissementspreventie	en	beoordeling	van	herstructureringsplannen

•	 Technische	ondersteuning	bij	burgerrechtelijke	of	strafrechtelijke	
geschillen

•	 Opdrachten	voor	arbitrage	en	minnelijke	schikking

•	 Dienstverlening	aan	curatoren

DuuRzAME	
OnTWIkkElIng	BIJ	
Alles WAt We doen

Onze cultuur :  
de mens, de ethiek en de competentie

Het is onmogelijk een goed advies te geven 
zonder een hoge graad van competentie. 
De ontwikkeling van kennis, de motivatie, 
de persoonlijke ontplooiing zijn van 
fundamenteel belang voor het respect en de 
vertrouwensrelatie van onze klanten.

Onze doelstelling :  
denken en handelen op lange termijn

Onze bijstand, die multidisciplinair en 
onafhankelijk is, in de complexe materies 
van het economische, maatschappelijke en 
financiële, legt de nadruk op de ontwikkeling 
van duurzame strategieën voor onze klanten. 

Onze aanwezigheid :  
een nationale groep verbonden aan  
een internationaal netwerk

Onze groep, méér dan 150 personen, bevindt 
zich in zes sites in de drie gewesten van het land.

Wij zijn het Belgisch lid van RSM International, 
zesde mondiaal netwerk van onafhankelijke 
auditkantoren, accountancy en adviesverlening 
in méér dan 100 landen.

Onze referenties :

Méér dan 2.500 privébedrijven, kleine en grote, 
plaatselijke en internationale, beursgenoteerde 
bedrijven en familiebedrijven doen een beroep 
op onze dienstverlening. 

Wij geven ook advies aan verschillende 
verenigingen, organisaties, openbare 
instellingen en niet-commerciële instellingen.

SuSTAInABlE	
SOluTIOnS	FOR	
yOuR	BuSInESS



ZAvENTEM 

Lozenberg 22 b 2 - B 1932 Zaventem
T +32 (0)2 725 50 04 - F +32 (0)2 725 53 41
         
ANTWERPEN 

Posthofbrug 10 b 4 - B 2600 Antwerpen
T +32 (0)3 449 57 51 - F +32 (0)3 440 68 27

BRUSSEl

Waterloosesteenweg 1151 - B 1180 Brussel
T +32 (0)2 379 34 70 - F +32 (0)2 379 34 79

CHARlEROI 

rue Antoine de Saint-exupéry 14 - B 6041 Gosselies
T +32 (0)71 37 03 13 - F +32 (0)71 37 01 39

MONS 

boulevard Sainctelette 97 b - B 7000 Mons
T +32 (0)65 31 12 63 - F +32 (0)65 36 37 07

AAlST 

Korte Keppestraat 7  b 52 - B 9320 erembodegem 
T +32 (0)53 75 12 20 

WWW.RSMBElGIUM.BE

interaudit@rsmbelgium.be 
interfiduciaire@rsmbelgium.be
intertax@rsmbelgium.be
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RSM Belgium is a member of the RSM network and trades as RSM.  RSM is the trading name used by  
the members of the RSM network.  

each member of the RSM network is an independent accounting and advisory firm each of which 
practices in its own right.  The RSM network is not itself a separate legal entity of any description in any 
jurisdiction.

The RSM network is administered by RSM International Limited, a company registered in england and 
Wales (company number 4040598) whose registered office is at : 50 Cannon Street, London, eC4N 6JJ.

The brand and trademark RSM and other intellectual property rights used by members of the network 
are owned by RSM International Association, an association governed by article 60 et seq of the Civil 
Code of Switzerland whose seat is in Zug.

© RSM International Association, 2015


