Brug din revisor
til at skabe et
suverænt overblik
og større overskud

– tal til fornuften

Få det fulde udbytte
af din revisor

Hos Dansk Revision er vi dygtige til revision, regnskab, budgetter
og skat. Vi kan vores fag, men vil også gerne fortælle dig, at vi er
gode til mere end tal og regler.
Det er en selvfølge, at vi har helt styr på det faglige
og sørger for at vedligeholde vores fagkundskab,
så du altid har adgang til den nyeste viden. Derfor
vil vi ikke bruge din kostbare tid på at gøre dig klog
på, hvordan vi udfører vores arbejde.
Til gengæld vil vi gerne fortælle dig, hvad du
kan forvente af et godt og tæt samarbejde med
Dansk Revision.

Dansk Revision har et erklæret mål om at tilføre
din virksomhed størst mulig værdi og udbytte
gennem løbende rådgivning. Vi vil gerne være din
foretrukne sparringspartner i økonomiske såvel
som forretningsmæssige sammenhænge, så vi
kan hjælpe dig med at indfri dine målsætninger
og skabe et tilfredsstillende udbytte af dine hårde
anstrengelser.

Dansk Revision er en landsdækkende kæde med 30 lokalkontorer og 500 medarbejdere fordelt over hele Danmark.

Nærhed og engagement handler
om at opbygge tillid
Et udbytterigt samarbejde begynder med at lære hinanden
godt at kende. Hvis vi skal hjælpe dig med at træffe vigtige
beslutninger, er det nødvendigt at have indblik i dine planer
for udvikling og vækst.
Vi sætter en ære i at sætte os grundigt ind i din
virksomhed. Derfor kommer vi gerne ud til møder
hos dig for at danne et bedre helhedsindtryk af din
hjemmebane.
Kemien skal helst passe, og vi sørger for, at du er
tryg ved din nærmeste rådgiver og i fortrolighed
kan drøfte vigtige emner og foretage valg og fravalg, der skaber den største værdi og mening for
dig og din virksomhed.

Med stor erfaring, godt indblik og ægte engagement hjælper vi dig med at træffe lønsomme og
fornuftige beslutninger om forretningsudvikling, køb
og salg af virksomhed, finansiering, generationsskifte, selskabskonstruktioner, strategiplaner eller
optimeringsmuligheder i din virksomhed.

Tre værdifulde råd
Få et suverænt overblik, reducér fejl
og skab positive resultater
Lad Dansk Revision sørge for din revision, dit regnskab og dine budgetter, så du kan holde fokus på
din kerneforretning.
Brug os til strategi- og forretningsudvikling
Uanset om du er enkeltmandsvirksomhed eller
kædeforretning, så rådgiver vi gerne om, hvordan
du skaber vækst og øger forretningspotentialet.

Udnyt specialistviden
Dansk Revision varetager lokale, nationale og globale
interesser. Få adgang til eksperter i mere end 120
lande via Dansk Revisions netværkssamarbejde med
Geneva Group International, hvor 22.000
revisorer, advokater og virksomhedsrådgivere står til din rådighed.

Dansk Revision A/S er ejet af partnerne, der er indehaverne af de enkelte revisionskontorer.

Tal til fornuften
Tilgængelighed er altafgørende for, at du får
udbytte af din revisor. Dansk Revision stiller
specialistviden til rådighed, uanset hvor og
hvornår du har brug for os.

Du kan til enhver tid trække på vores erfaringer
og kompetencer, og den løbende dialog kan både
foregå via telefon, sms, mail og møder.
Det første møde er altid gratis, så vi kan danne os
et indtryk af, om vi kan tilføre værdi til hinanden.
Tag en snak med Dansk Revision, og tal til fornuften.

Dansk Revision . Lyskær 3a . 2730 Herlev
Telefon: 44 35 61 00 . post@danskrevision.dk
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