KUNNEN WIJ UW ONTBREKENDE SCHAKEL ZIJN?
We geven u graag een voorbeeld hoe onze adviseurs u behulpzaam kunnen
zijn als uw ontbrekende schakel in een adviestraject:
Kees en Marian starten in 1980 met hun onderneming. Kees begint met een eenmanszaak en Marian
staat hem bij. In 1991 is na overleg met hun accountant besloten een vennootschap onder firma te beginnen.
De zaken gaan goed en in 1995 verhuist de onderneming naar een groter bedrijfspand. Door de resultaten en
de risico’s die de onderneming loopt, is de vof geruisloos ingebracht in een holdingstructuur met 4
dochtervennootschappen. Hiervoor is een samenwerkingsovereenkomst gemaakt.

Fiscaal:
Daniël van der Veen
Mariëtte Rodenburg

Door de groei van het bedrijf hebben Kees en Marian inmiddels personeel in dienst. Voor het eerst krijgen ze
te maken met een slecht functionerende werknemer, waarvoor zij ontslag willen aanvragen, maar die zich
vervolgens ziek meldt.

Arbeidsrecht | P&O | Verzuim:
Ilon Hemmelder

Ook in de liefde gaat het goed en Kees en Marian trouwen. Zowel privé als voor de onderneming willen ze
het goed regelen. Daarom worden goede huwelijkse voorwaarden en een testament opgesteld. De liefde
van Kees en Marian wordt bekroond met twee kinderen.

Familie- en erfrecht:
Fenna Maertens
Maartje Mathijsen

Nu denken Kees en Marian na over de toekomst. De wederzijdse ouders zijn inmiddels overleden en Kees en
Marian beschikken over een goed opgebouwd vermogen. De kinderen zijn volwassen en de oudste zoon
heeft belangstelling om de onderneming over te nemen.
Hun accountant heeft altijd met de ontwikkelingen van de onderneming meegeleefd en wordt door Kees en
Marian gevraagd om mee te denken over de bedrijfsoverdracht. Dit moet fiscaalvriendelijk gebeuren,
waarbij ook het kind dat niet gaat participeren niet vergeten moet worden. Daarom wordt besloten om een en
ander eerst eens op papier te zetten.

Ondernemingsrecht:
Jaco Hoksbergen
Team fiscaal

KUNNEN WIJ UW ONTBREKENDE SCHAKEL ZIJN?
De onderneming moet worden gewaardeerd en moet op een goede manier worden overgedragen op de
zoon. Om te bekijken hoe de oudedagsvoorziening van Kees en Marian er uit ziet, wordt er een
financiële planning gemaakt. Onderdeel van dit plan is een goede estate planning, want Kees wil niet
meer belasting betalen dat strikt noodzakelijk.

Financiële Planning:
Mariëtte Elling

Alle stappen zijn doorlopen en voor een goede afhandeling wordt de transactie juridisch vastgelegd.

Contractrecht:
Jaco Hoksbergen

De bedrijfsopvolger heeft grote plannen en neemt direct een financierings-/ondernemerscoach in de
arm om hem hierin te begeleiden en te voorkomen dat het bedrijf te snel groeit.

Financieringsdesk:
Marco Kastelein
Gerrit van 't Veen
Igo Galama

Meer weten?
Misschien herkent u facetten uit het verhaal van Kees en Marian? Dit verhaal is een voorbeeld en laat
goed zien hoe alle expertises binnen Auxilium samenkomen, maar ook met elkaar verweven zijn.
Heeft u zelf vragen van soortgelijke aard? De adviseurs van Auxilium helpen u graag als uw ontbrekende
schakel in uw adviestraject!
Neem gerust vrijblijvend contact op. Een kopje koffie drinken is gratis!
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