BDO SAMARBEJDER
PÅ TVÆRS AF GRÆNSEN
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Samarbejde uden grænser
BDO den rådgivende revisor på tværs af den dansk tyske grænse
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Samarbejde
uden grænser
Når du krydser landegrænsen mellem Danmark og Tyskland, gælder der andre skatteregler og procedurer for
virksomheder. Det kan være udfordrende at finde rundt i de mange regler, og se hvor forskellene ligger, og derfor har vi i BDO et tæt samarbejde på tværs af grænsen med vores kolleger på kontorerne i Tyskland.
Vores tætte samarbejde hen over grænsen gør os i stand til at tilbyde den rigtige og specialiserede sparring og
rådgivning til vores kunder.
Som rådgivende revisorer er en af vores fornemmeste opgaver at støtte og rådgive vores kunder i at udvikle forretningspotentialet i både ind- og udland. I dette dansk/tyske samarbejde har vi muligheden for at tilbyde vores
services på tværs og uden bekymringer for sproglige barrierer, da vi taler dansk i Tyskland og tysk i Danmark.

Kontakt:

Ole C. K. Nielsen
Senior Partner, statsautoriseret revisor,
International Liaison Partner
Mobil: +45 40 87 06 01
E-mail: ocn@bdo.dk

Lars Kruse
Senior Partner, statsautoriseret revisor
Mobil: +45 40 97 84 77
E-mail: lvk@bdo.dk

Jesper Steensbjerre
Senior Partner, statsautoriseret revisor
Mobil: +45 25 61 70 47
E-mail: jsm@bdo.dk
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BDO den rådgivende revisor på
tværs af den dansk/tyske grænse
Som rådgivning og revisionsvirksomhed tilbyder vi services, der er til gavn for vores kunder i både Danmark og
Tyskland. Vores ydelser og services er de samme i begge
lande - kun med få undtagelser.
Vi tilbyder 360 graders rådgivning gennem vores services
og ydelser, hvor vi hjælper med alt fra det juridiske, skatte
– og momsregler til Corporate Finance og meget mere.
Uanset hvad du har brug for i forbindelse med at gøre
forretning på tværs af den dansk/tyske grænse, så står vi
til rådighed.
Læs mere om vores ydelser.

Dambroen/Skomagerhus,
”Europas mindste grænsekontrolstation” grænsesten nr. 1 ud af de
280 sten og pæle, der markerer
den dansk/tyske landegrænse.
Overgangsstedet blev etableret
i 1920.
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Legal

Skat og moms

Vi holder os løbende opdateret på den nyeste lovgivning og viden inden for området. Vores juridiske service
består i at udarbejde juridiske og selskabsretlige dokumenter. Det betyder, at du som kunde hos BDO ved, at
tingene bliver gjort efter reglerne og opfylder kravene.

BDO’s skatte - og momsafdeling hjælper med rådgivning og håndtering af skat, moms og afgifter for din
virksomhed. Afdelingen rådgiver om skatte- og momsmæssige konsekvenser ved økonomiske dispositioner
for både virksomheder og i privatlivet.

Anders Kiærskou
Manager, skat
Mobil: +45 41 96 18 33
E-mail: aek@bdo.dk

Vi udarbejder bl.a. dokumenter ifm.:
• Selskabsstiftelser
• Ændring af selskabskapital både kapitalforhøjelse
og kapitalnedsættelse
• Omstruktureringer i form af fusioner, spaltning,
tilførsel af aktiver og aktie- og anpartsombytninger
• Vedtægtsændringer
• Gennemførelse af generationsskifter
• Overdragelsesaftaler fx i forbindelse med aktier,
anparter og virksomheder
• Tinglysning ved overdragelse af fast ejendom

Vi tilbyder bl.a. rådgivning inden for skat ifm.:
• Forpligtelser for danske virksomheder ved anvendelse af udenlandsk arbejdskraft
• Tyske virksomheders etablering i Danmark
• Beskatning af personer, der bor i Danmark eller Tyskland og tager arbejde i det andet land, eller
som flytter til det andet land
• Moms i forbindelse med salg og køb af virksomhed
• Skatteoptimering af koncerner
• Omstrukturering
• Personselskaber fx kommanditselskaber og interessentskaber

Ole B. Sørensen
Partner, skat
– speciale virksomhedsbeskatning
Mobil: +45 41 89 02 46
E-mail: obs@bdo.dk

Kontakt:

Kontakt:

Rico Raslow Frandsen
Director, skat
Mobil: +45 28 75 50 40
E-mail: rrf@bdo.dk

Lars Jacobsen
Director, skat
Mobil: +45 20 86 06 58
E-mail: lar@bdo.dk

Sten Kristensen
Partner, momschef
Mobil: +45 21 73 50 82
E-mail: shk@bdo.dk
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Corporate Finance

Business Services & Outsouring

Rådgivning og revision

Vores kernekompetencer i Corporate Finance er rådgivning om salg og køb af virksomheder samt rådgivning
om generationsskifte og værdiansættelse. Vi har erfaring med køb og salg af både mindre og mellemstore
virksomheder, men også større koncerner.

Vores Business Services & Outsourcing afdeling er altid
klar til at træde ind og hjælpe din virksomhed med økonomien enten som en support eller fast støtte. Det kan
være brugbart i tilfælde, hvor fx regnskabschefen bliver
syg, bogholderen siger op eller har brug for barselsorlov.

I BDO udfører vi værdibaseret rådgivende revision. Det vil
sige, at vi, ud over den lovpligtige revision, har fokus på, at
revisionen tilfører virksomheden værdi.

Ydelser inden for Corporate Finance:
• Rådgivning om køb og salg af virksomheder
• Datapakker
• Værdiansættelse
• Finansiel due diligence
• Forhandlings due diligence

Vi har kompetencerne og ressourcerne til løse opgaverne
på betryggende vis. Vores medarbejdere har flere års
erfaring inden for regnskab og økonomi, og det betyder,
at uanset hvilken opgave, du har brug for hjælp til, så kan
vi løse den professionelt, effektivt og sikkert.
Vores ekspertiseområder er:
• Bogføring, lønadministration og administrative
services
• Digitale ydelser
• Andre services og ydelser
• Rapportering med OfficeLink

Kontakt:

Kontakt:

Lasse Fredborg
Director, statsautoriseret
revisor i due diligence
Mobil: +45 41 89 02 01
E-mail: fre@bdo.dk
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Regnskab, revision og rådgivning er vores kerneydelser, og
vi sætter en ære i altid at skabe værdi for vores kunder i
samarbejdet. Herigennem hjælper vi vores kunder med at
holde fokus på væksten, og med udgangspunkt i regnskabstallene får vi en solid viden, der danner grobund for
kompetent rådgivning.
Inden for revision og rådgivning tilbyder vi:
• Bogføring
• Regnskab og revision
• Rådgivning om private forhold som fx lægevalg,
skolevalg, forsikringer, sygesikring og sociale bidrag
• Optimering af skatte – og momsforhold

Kontakt:

Jesper Lohmann Andersen
Manager,
head of BSO management
Mobil: +45 41 89 02 63
E-mail: jlo@bdo.dk

Jesper Steensbjerre
Senior Partner,
statsautoriseret revisor
Mobil: +45 25 61 70 47
E-mail: jsm@bdo.dk

