FAMILIEBEDRIJVEN
Bij het leiden van een familiebedrijf komt u regelmatig
fiscale vraagstukken tegen. Zowel wat betreft het hieren-nu, maar zeker ook met betrekking tot de opvolging
en de bedrijfsoverdracht. RSM is dé expert op het gebied
van fiscale advisering en begeleiding van familiebedrijven.
Dankzij onze persoonlijke benadering, werkt u samen met
een vast team experts die u en de familie goed leren kennen
en juist daarom van het beste advies kunnen voorzien. Wij
begeleiden u graag bij de volgende onderwerpen.
Wij begeleiden u bij het regelen van uw bedrijfsopvolging en -overdracht
Samen met u onderzoeken we uw wensen op het gebied van bedrijfsopvolging.
Zijn er kinderen of kleinkinderen die de ambitie hebben om het bedrijf te leiden,
als u met pensioen gaat? En zo ja, kunnen zij dat al, of is er nog tijd nodig om ze in
te werken of op te leiden? Wanneer er in de familie geen opvolger is, hoe ziet u de
opvolging dan voor u?

Op tijd beginnen is bij bedrijfsopvolging en -overdracht van belang om het bedrijf
met een gerust hart uit handen te kunnen geven. Wij kennen de mogelijkheden en
stellen met u een stappenplan op om de gehele opvolging van A tot Z geregeld te
hebben.

Heeft u al een noodplan opgesteld?

Niemand staat er graag bij stil, maar toch kan het gebeuren dat u plotseling wegvalt.
Wat moet er dan gebeuren om het bedrijf te laten doordraaien? Door een goed
noodplan op te stellen, voorkomt u dat er onder tijdsdruk of emotie dingen fout
lopen. Zo kunt u een of meerdere mensen aanwijzen die (tijdelijk) de leiding krijgen.
Het noodplan zorgt er dan ook voor dat zij bij de rekeningen en documenten kunnen
die ze daarvoor nodig hebben. RSM helpt u bij het opstellen en vastleggen van het
noodplan. Bij een calamiteit zorgt u daarmee dat de juiste mensen de (tijdelijke)
bevoegdheden krijgen die ze nodig hebben.

De zakelijke kant regelt u met een gedegen bedrijfsstrategie

Aan het ondernemerschap binnen een familiebedrijf zit een familiale en een
zakelijke kant. De inrichting van de zakelijke kant, de keuzes en de richting
waarin u groeit hebben consequenties, ook op fiscaal vlak. RSM begeleidt veel
familiebedrijven en wij zijn bekend met de voor- en tegens van de mogelijke
structuren en strategieën. Wij zetten onze kennis en ervaring graag in om uw bedrijf
te ondersteunen bij het opstellen van een gedegen toekomstbestendige strategie.

Het Family Office van RSM ontzorgt op vermogensgebied na de
verkoop van uw bedrijf

Meer informatie?

Neem dan contact op met RSM en
stel uw vragen aan onze adviseurs via
familiebedrijven@rsmnl.com.
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Als u een (deel van) uw familiebedrijf verkoopt, dan kunt u van de ene op de
andere dag een groot (privaat) vermogen bezitten. Dat biedt mogelijkheden, maar
brengt ook uitdagingen met zich mee. De dienst Family Office van RSM neemt u
werk en zorgen uit handen en borgt dat uw vermogen beheerd wordt, zoals u dat
wenst. Wij staan u bij en schakelen met andere partijen als dat nodig is. En heeft u
internationale wensen of ambities, dan helpt ons wereldwijde netwerk van experts
ervoor dat alles tot in de puntjes geregeld wordt. Zo kunt u met een gerust hart
genieten van de vruchten van uw vermogen.

