Een holding
gaat meestal
ook failliet!
Is jouw
BV-structuur
SAFE?

De holding failliet
De meeste faillissementen vielen afgelopen 5 jaar in de (detail)handel (22%).
Dit wordt op de voet gevolgd door de faillissementen onder Holding of Beheer BV’s
(17%). Dit is ruim meer dan dat er faillissementen in de bouw en horeca zijn.
Een faillissement bij de werkmaatschappij pakt dus meestal door binnen de hele
structuur! Weg vermogen waar je al die jaren keihard voor hebt gewerkt!
Biedt jouw holdingstructuur voldoende bescherming voor je vermogen, mocht het
mis gaan? Nee, waarschijnlijk niet. De kans is groot dat je, ondanks die structuur,
alles, maar dan ook álles kwijtraakt aan de bank, de belastingdienst en de curator.
Dat hoeft echter niet!

Legent beschermt je vermogen

Legent kan dit rampscenario voorkomen. Wij beschermen jouw vermogen en
zorgen dat:
• J e holding zeker NIET failliet gaat.
• J e vermogen 100% beschermd is.
• J e kans op een doorstart maximaal is.
Zeg nou zelf, dat onderneemt toch een stuk relaxter?

Stappenplan RisicoScan

Je krijgt van ons een getekende geheimhoudingsverklaring.
Wij maken een beveiligde klantomgeving voor je aan (portaal).
3 Je stuurt jouw stukken veilig naar ons in via het portaal.
4 	Wij analyseren alle risico’s en onbenutte kansen.
5 	We bespreken de uitkomsten aan de hand van een persoonlijke presentatie en
verstrekken een uitgebreide rapportage met alle tekeningen en berekeningen
als naslagwerk en onderbouwing.
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RisicoScan
Risico’s en onbenutte kansen helder in beeld

De RisicoScan is hét instrument dat direct inzicht biedt in alle risico’s én kansen
die je nog niet benut. Wanneer dit alles goed in beeld is, staan wij voor je klaar om
nieuwe, stevige muren op te trekken rondom jouw vermogen.

Wat doen we precies?

We zetten de bril van de curator op en analyseren jouw BV-structuur. We bestuderen
alle gegevens en maken een uitgebreid, begrijpelijk rapport over de risico’s en
onbenutte kansen. Natuurlijk adviseren we ook over de te nemen maatregelen.
In een persoonlijk gesprek lichten we alles uitvoerig toe, zodat je precies weet waar
je nu staat en wat je kunt bereiken.

Wat kost dat?

Een RisicoScan -voor een groep met maximaal vier BV’s- kost € 850,- (hierboven
rekenen we een toeslag van € 150,- per BV). Geef je ons binnen twee weken
opdracht om de geadviseerde maatregelen (binnen acht weken) door te voeren,
dan verrekenen we het bedrag van de RisicoScan met de eindnota.
Heb je meer dan 20 BV’s in jouw structuur? Dan bieden we een maatwerk oplossing
aan. Voor starters en kleine ondernemingen (omzet tot 1 miljoen) hebben we een
aangepaste oplossing. Kijk op www.legent.nl/kleineonderneming voor meer uitleg
over onze aangepaste dienstverlening.

Na de RisicoScan weet je precies hoe jouw bedrijfsstructuur er voor staat en wat
nodig is om je vermogen optimaal te beschermen. Je krijgt van ons een concrete
offerte op basis van vaste prijzen. De hoogte van de offerte is afhankelijk van de
uitkomsten van de RisicoScan. Wij weten immers zonder analyse niet welke
risico’s jij loopt en welke oplossingen nodig zijn binnen jouw structuur.
Afgelopen jaren heeft 93% van de ondernemers ervoor gekozen om na de
RisicoScan ons ook daadwerkelijk opdracht te geven hun vermogen te
beschermen. Daarbij beoordeelt men onze dienstverlening met een 9 gemiddeld.

Dit hebben we in ieder geval nodig voor
de RisicoScan:

• J aarcijfers van de individuele BV’s (conceptcijfers
volstaan ook).
•T
 ekening van de bedrijfsstructuur.

Optioneel kun je meesturen:

•K
 redietovereenkomst(en) (bijvoorbeeld
met de bank, leasemaatschappij of andere
leningsovereenkomsten).
•B
 estaande overeenkomsten tussen de BV’s
onderling en met de DGA (bijvoorbeeld
managementovereenkomst, huurovereenkomst,
rekening courantovereenkomst, et cetera).
Verzamel je gegevens, neem contact op en
bescherm je vermogen. Beter vandaag dan morgen.

Vraag vandaag nog een RisicoScan aan.
Bel 013-5770606 of mail info@legent.nl

legent.nl

