nieuwe
perspectieven
voor technologiebedrijven

Maak van digitale disruptie een
kans met de toekomstgerichte
visie van BDO
In de techwereld gaan de ontwikkelingen harder dan in welke sector ook.
Nieuwe technologieën zetten bestaande businessmodellen op hun kop.
De vervoer-, hotel-, muziek- en televisiewereld veranderden radicaal
onder invloed van spelers als Uber, Airbnb, Spotify en Netflix.
Digitale disruptie wordt door veel bedrijven als
een bedreiging ervaren. Bij BDO kijken we liever
naar de mogelijkheden die het biedt. Want nieuwe
technologieën maken het verschil in de markt.
Verwacht wordt dat de helft van de technologiebedrijven over vijf tot zeven jaar niet meer bestaat.
Wie bij de andere helft wil horen, dient baanbrekende
digitale marktontwikkelingen sneller op te pikken
dan de concurrentie, of moet, nog beter, zélf een
digitale gamechanger worden.

BDO helpt u graag om voorop te blijven lopen.
Onze ervaren branchespecialisten weten nieuwe
ontwikkelingen in uw markt als geen ander op
waarde te schatten en die - minstens zo belangrijk naar uw businessmodel te vertalen.
Samen maken we van disruptie een kans voor uw
onderneming.

Wanneer alles verandert,
moeten organisaties ook
zichzelf opnieuw uitvinden
In veranderende markten komt de concurrentie vaak uit onverwachte
hoek. Start-ups zorgen vanaf hun zolderkamers voor onrust in de markt.
Uiteenlopende content en online diensten worden gratis aangeboden.
Oude verdienmodellen werken niet meer. Dat alles daagt organisaties uit
om nieuwe wegen in te slaan en zorgvuldig in te spelen op de behoeften van
de consument. De doorlopende opeenvolging van trends en ontwikkelingen
vraagt het uiterste van uw vermogen tot anticipatie. Wie in de toekomst
winstgevend wil blijven, heeft innovatiekracht en slimme mensen nodig.
En ook: nieuwe omzetstromen en een gestroomlijnde bedrijfsvoering.

Top 10 risico’s voor
technologiebedrijven
De BDO-adviseurs helpen u graag
om in te spelen op de risico’s die
voor u aan de orde zijn.
1. Lokale wet- en regelgeving
2. Cybersecurity & privacy
3. Internationale (politieke)
ontwikkelingen
4. Concurrentie in de tech-industrie
5. Fusie- en overnamemanagement
6. Afhankelijkheid van ketenpartners
7. Natuurrampen, oorlog, terrorisme
8. Rechtszaken en juridische
procedures
9. Werven en behouden van talent
10. Bescherming van patenten en
copyrights

Bron: 2016 BDO Technology Riskfactor Report

Branchetrends
Het onvoorstelbare
wordt mogelijk met
AI, VR en AR

The Internet of
Things dringt overal
in door

Nog niet lang geleden waren we onder
de indruk van Apple’s virtuele persoonlijke
assistent Siri. Ondertussen raakt het
grote publiek er steeds meer aan gewend
om met apparaten en programma’s te
kunnen praten. Artificial Intelligence en
machine learning bieden tal van nieuwe
mogelijkheden om werkprocessen,
marketingmiddelen en klantbelevingen
te perfectioneren en personaliseren.
Ook technologieën als virtual en
augmented reality hebben zich ondertussen ruimschoots bewezen en
bieden ondernemers nieuwe kansen.

Grote kans dat ook IoT waarde kan
toevoegen aan uw businesscase.
Een wereld waarin alles en iedereen
met elkaar is ‘connected’ levert (big)
data en inzichten op waarmee u uw
doelgroepen steeds beter kunt bedienen.
Tegelijkertijd ontstaan er ook compleet
nieuwe risico’s wanneer elk apparaat
verbonden is met internet. BDO adviseert
u graag over de securityaspecten die
hierbij meespelen.

Industrieën automatiseren en robotiseren
in rap tempo

Blockchain zet
traditionele businessmodellen op zijn kop

De veranderende rol van mensen vormt
een bijzonder uitdagend aspect van deze
tijd. Aan de ene kant spelen zij een steeds
kleinere rol in het productieproces. Want
de ontwikkelingen op het gebied van AI
en IoT openen de weg voor zelflerende
robots, machine-to-machine communicatie, smart manufacturing en Industry 4.0.
Aan de andere kant ontstaat juist weer
nieuwe bedrijvigheid en werkgelegenheid
doordat al die zelfrijdende heftrucks,
distributiedrones en assemblagerobots
gespecialiseerde tools, onderdelen, software, dataopslag en analyseoplossingen
vereisen. Over nieuwe perspectieven
gesproken.

Een zeer actueel voorbeeld van digitale
disruptie is blockchain. Deze technologie
is vooral bekend geworden door de
bitcoin, maar leent zich ook voor andere
transactie-eenheden, zoals aandelen,
eigendomsrechten, spaarpunten en
leverancierscontracten. Het kan benut
worden als shared ledger en voor de
automatische uitvoering van smart
contracts. De impact ervan kan zich dan
ook uitstrekken tot branches als zorg,
handel en industrie, en nieuwe uitdagingen
bieden voor cloud providers, juridische
organisaties en specialisten in software
development.

BDO ondersteunt u bij de
transitie naar de nieuwe
werkelijkheid
Nieuwe technologische ontwikkelingen signaleren en op waarde schatten is één,
maar hoe implementeert u ze succesvol in uw eigen bedrijf? Is uw organisatie
hier wel op ingericht? Past uw financiële structuur wel bij uw nieuwe verdienmodel? En wat zijn de risico’s als het gaat om privacywetgeving en cybersecurity?
Onze branchespecialisten beantwoorden deze vragen graag samen met u en
begeleiden u bij uw transitie tot een wendbare, innovatieve onderneming.
Benut scenarioplanning als kompas
in de disruptieve techmarkt
Voor technologiebedrijven is gedegen scenarioplanning absolute noodzaak. Het stelt u in staat om
ondanks het disruptieve karakter van de markt het
complexe proces van strategiebepaling te doorlopen
en uw toekomstvisie te ontwikkelen. Onze adviseurs
maken verschillende scenario’s voor uw organisatie
concreet door de kosten en opbrengsten van kansen

en risico’s te berekenen. We maken daarbij uiteraard
gebruik van onze kennis van technologische ontwikkelingen en veranderende klantbehoeften. En van
de inzichten die voortkomen uit strategische sessies,
interviews en marktanalyses. Dat alles vertalen wij
in een toekomstbestendig businessmodel, inclusief
praktische tips voor uw bedrijfsvoering.

Bundel uw krachten met
de juiste partijen

Anticipeer op nieuwe regels en
digitale bedreigingen

Een belangrijk onderdeel van uw strategie kan
zijn dat u samenwerkingsverbanden aangaat met
partijen die complementair zijn aan uw onderneming.
Juist door verschillende expertises te combineren,
en nieuwe en traditionele diensten te bundelen,
kunnen kansrijke initiatieven ontstaan. Soms zelfs
resulterend in een fusie of overname. De BDOadviseurs verkennen de mogelijkheden graag samen
met u en leggen indien gewenst contacten met
potentiële samenwerkingspartners.

De keerzijde van digitalisering en the Internet of
Things vormt de grotere kwetsbaarheid voor cybercriminaliteit en privacy issues. Onze specialisten
helpen u bij het minimaliseren en managen van
deze risico’s. Hierbij kijken ze ook of uw diensten
altijd compliant zijn aan de continue veranderende
wet- en regelgeving. Daarnaast ondersteunen ze u
bijvoorbeeld bij juridische issues in de sfeer van
(bestuurders)aansprakelijkheid en de rechtmatigheid
van geleverde diensten.

Haal maximaal rendement uit
nieuwe technologie

Creëer de financiële ruimte die
u nodig heeft

Digitalisering, Internet of Things en big data bieden
u de mogelijkheid om uw bedrijfs- en klantprocessen
slimmer en efficiënter in te richten. BDO ondersteunt
u hierbij, bijvoorbeeld door met datamining en technology governance assessments te onderzoeken waar
de winst te behalen valt. Zo helpen onze adviseurs
u om nieuwe technologieën succesvol in te zetten
voor uw organisatie.

Heeft u een financiering nodig om uw vernieuwende
plannen te verwezenlijken? Dan kunnen wij vanuit
ons eigen netwerk voor u op zoek gaan naar investeerders. Een andere manier om financiële middelen
vrij te maken is door gebruik te maken van subsidies
en fiscale regelingen. Zo krijgt u alle ruimte om
innovatief en succesvol te ondernemen.

Onze dienstverlening voor
technologiebedrijven
BDO kan u, al of niet in samenwerking met externe partners, van dienst zijn
bij elk denkbaar ondernemingsvraagstuk. Hierbij profiteert u ook van de kennis
en ervaring die wij opdoen in onze samenwerking met technology partners,
zoals Microsoft. Onze tech-adviseurs zijn altijd uw eerste aanspreekpunt.
Zij bekijken welke specialisten het beste passen bij uw uitdaging en kunnen
hierbij een beroep doen op onze verschillende disciplines:

AUDIT & ASSURANCE
BELASTINGADVIES
ADVISORY
ACCOUNTANCY & BEDRIJFSADVIES

Service Organisation Control
(SOC) reports
Onafhankelijke audit en assurancerapportage
waarmee u uw klanten kunt aantonen dat u in
control bent en afspraken nakomt.

Information Security & Privacy
Digitale dreigingen, waaronder ransomware, hacks
en social engineering zijn aan de orde van de dag.
Onze specialisten geven u inzicht in de beveiligingsrisico’s, eisen die wet- en regelgeving stellen en de
mate waarin u daar al aan voldoet.

Digital preparedness assessment
Een grondige analyse van de mate waarin uw
organisatie al is ingericht op en vertrouwen heeft
in de digitale transformatie.

Advies over stimuleringsmaatregelen
Onze belastingadviseurs zoeken voor u uit of u in
aanmerking komt voor fiscale voordelen, zoals de Wet
bevordering speur- en ontwikkelingswerk (WBSO),
de 30%-regeling of bijvoorbeeld de innovatiebox.
Ook helpen we bij de afstemming met de Belastingdienst en de implementatie achteraf.

Value chain planning
Advies en ondersteuning bij het optimaliseren van
de strategische waardeketen binnen uw organisatie.

HR Services
Advies en ondersteuning op het gebied van HRvraagstukken, personeels- en salarisadministratie,
arbeidsrecht, loonbelasting, sociale zekerheid,
interim-management en recruitment. Maar ook
fiscaal strategische advisering voor werkgevers die
buitenlandse werknemers in dienst hebben.

Mergers & Acquisitions
Advies en begeleiding bij vraagstukken op het
gebied van fusies, overnames, waardebepalingen
en financieringen.

Financieringsadvies
Complete dienstverlening op het gebied van (her-)
financieringen, inclusief het bemiddelen met kredietinstellingen, banken, alternatieve financiers en
private equity partijen.

Een persoonlijke
en pragmatische aanpak
Onze professionals zijn persoonlijk en gedreven in hun benadering van uw
vraagstuk. Uiteraard denken we mee over uw strategie, maar we blinken door
onze pragmatische insteek vooral uit in de implementatie daarvan.
Maximaal rendement

Menselijke factor

Bij BDO kunnen we de verandering op gang brengen
die nodig is om een succes te maken van uw doelstellingen en onze adviezen. Wij bundelen hierbij
onze krachten door verbindingen te leggen tussen
klanten, partners en eigen specialisten. Zo weten
we zeker dat we alle mogelijkheden benutten om
maximaal rendement te halen uit uw organisatie.

Wij geloven niet alleen in cijfers en procedures. In onze
ogen schuilt het belangrijkste veranderingspotentieel
in mensen. Zowel in onze eigen adviseurs als in de
professionals in uw organisatie. Zij zijn het die innovatie waarmaken. Daarom besteden wij veel aandacht
aan cultuur, houding en gedrag. De menselijke factor
zit vervlochten in alles wat we doen voor onze klanten.
Daarnaast beschikken we over concrete instrumenten
die gedrag en cultuur meetbaar maken. Hierdoor
kunnen we een succesvolle implementatie van onze
oplossingen garanderen.

Meer weten?
Wilt u meer informatie over onze dienstverlening voor uw organisatie?
Wij komen graag bij u langs voor een vrijblijvende kennismaking.
Maak een afspraak via bdo.nl/technologie

Expertise en executiekracht
vanuit een wereldwijd netwerk

Een landelijk netwerk met
kennis van úw branche

Als internationaal opererende organisatie
zijn wij gewend om groot te denken en
complexe ondernemingen te ondersteunen
bij het vergroten van hun succes. Ook bij
grensoverschrijdende uitdagingen. Tegelijk
zijn wij ook op lokaal niveau zeer betrokken
en op de hoogte van de ontwikkelingen in uw
branche. Zo kunnen we u de persoonlijke
aandacht geven die uw vraagstuk nodig heeft.

BDO Nederland
Medewerkers 2.400
Kantoren 26

BDO biedt gespecialiseerde
diensten aan:

BDO werkt(e) onder
andere voor:

Softwareontwikkelaars

ICT Automatisering

ICT-specialisten

Dialog

Hightech bedrijven

Ctac

Kunststofontwikkelaars

Kraton

Telecom- en media- en entertainmentbedrijven

NXP
Davinci
OGD

nieuwe
perspectieven
In de nieuwe economie doen kansen zich sneller voor dan ooit. Nieuwe spelregels geven een boost aan zakelijk werken. En een nieuwe generatie staat
klaar om het anders te doen. Beter, slimmer, innovatiever. Wie succesvol wil
ondernemen, moet zelf ook vernieuwen. Open staan voor verandering. En met
open vizier kijken naar de mogelijkheden die voor ons liggen.
Nieuwe perspectieven, dát is wat BDO u wil bieden. En kan bieden, dankzij
onze unieke combinatie van lokale marktkennis en een internationaal netwerk.
Persoonlijke dienstverlening en een professionele aanpak. BDO helpt u graag
om vanuit een andere invalshoek naar uw business te kijken. Zodat u de juiste
beslissingen neemt om uw organisatie sterker, wendbaarder en succesvoller
te maken. Of u nu een mkb-bedrijf, familiebedrijf, publieke organisatie of
internationale onderneming bent.
BDO kijkt graag met u vooruit. Samen komen we tot nieuwe inzichten en
nieuwe kansen in uw markt. Samen creëren we nieuwe perspectieven.

Deze publicatie is zorgvuldig voorbereid en tot
stand gekomen, maar is in algemene bewoordingen gesteld en bevat alleen informatie van
algemene aard. Deze publicatie bevat geen advies
voor concrete situaties, zodat uitdrukkelijk wordt
afgeraden om zonder advies van een deskundige
op basis van de informatie in deze publicatie te
handelen, na te laten of besluiten te nemen. Voor
het verkrijgen van een advies dat is toegesneden
op uw concrete situatie, kunt u zich wenden tot
BDO Accountants & Adviseurs of een van haar
adviseurs. BDO Accountants & Adviseurs, de met
haar gelieerde partijen en haar adviseurs aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die
het gevolg is van handelen, nalaten of het nemen
van besluiten op basis van de informatie in deze
publicatie.
BDO is een op naam van Stichting BDO te
Amsterdam geregistreerd merk.
In deze publicatie wordt BDO gebruikt ter aanduiding van de organisatie die onder de merknaam
‘BDO’ actief is op het gebied van de professionele
dienstverlening (accountancy, belastingadvies
en advisory).
BDO Accountants & Adviseurs is een op naam
van BDO Holding B.V. te Eindhoven geregistreerde
handelsnaam en wordt gebruikt ter aanduiding
van een aantal met elkaar in een groep verbonden
rechtspersonen, die ieder afzonderlijk onder de
merknaam ‘BDO’ actief zijn op een bepaald
terrein van de professionele dienstverlening
(accountancy, belastingadvies en advisory).
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