Opstarts- og iværksætterpakke
Der er mange ting, der skal være styr på, når man etablerer en ny virksomhed, og ofte har man,
som iværksætter, mest fokus på at udvikle produktet og ydelsen – det er jo det, man brænder for.
Men det er vigtigt ikke at glemme, at jo stærkere det administrative fundament i virksomheden er,
jo nemmere bliver det at styre driften og jo bedre bliver muligheden for at få en optimal dialog med
banken og for at tiltrække eksterne investorer, hvis der bliver behov for det.

Vi kan tilbyde:

rådgivning
omkring valg af den mest hensigtsmæssige
virksomhedsform.
rådgivning om, hvordan du tjener penge på din idé.
k ompetent rådgivning omkring optimering af
virksomhedens og din egen personlige skat.
r egnskabs- og ledelsesrapporter, så du kan holde
medarbejdere, bestyrelse og finansielle partnere
velorienteret om virksomhedens drift og udvikling.
e t stort netværk af erfarne virksomhedsledere som kan
hjælpe dig med at rekruttere en professionel bestyrelse.
 jælp med at få lagt realistiske budgetter og sikre at den
h
daglige bogføring og lønregnskabet afvikles til tiden.

www.danskrevision.dk

Vi rådgiver også om:
Generationsskifte
Selskabskonstruktioner

Du kan forvente:
a t få en professionel og nærværende rådgivning, som
bidrager til at give dig og din bestyrelse det nødvendige
overblik.
a t vi følger aktivt med på sidelinjen, og at du kan trække
på os, når du har behov for sparring.
e n proaktiv og engageret rådgiver, som, med afsæt i dine
behov, skaber værdi for dig.
e n rådgiver, med et stærkt netværk i både ind- og udland
bl.a. via vores samarbejde med Geneva Group International.

Relation til pengeinstitut og investor
Forretningsudvikling
Optimér din virksomhed
Økonomisk rådgivning
Rådgivning af kriseramte virksomheder
Skatterådgivning
Køb og salg af virksomheder
Moms og afgifter
Finansiering

Dansk Revision er en landsdækkende revisionskæde med knap 30 kontorer og næsten 500 medarbejdere, der yder kompetent revision og rådgivning, der begynder i kundens
verden og bidrager til mere. Den lokale tilstedeværelse tilfører vi en international dimension via det verdensomspændende samarbejde med Geneva Group International, der giver
os adgang til revisorer og advokater i mere end 100 lande. Find dit nærmeste Dansk Revision kontor på www.danskrevison.dk.

