
Vi er ikke som de andre. Heldigvis. 
Hos os får du en sparring og rådgivning som går langt 

ud over revisions- og regnskabsdelen.



Øjenhøjde

”Som vvs‘er ved jeg alt om kobberrør, men intet om regnskaber, så da 
vi skulle have ny revisor, lagde jeg stor vægt på at finde en sparringspart-
ner, som er i øjenhøjde med os, og ikke bruger en masse floskler og ”faglir”.  
Global Revisions indsigt i min virksomhed, gør at vi sparrer om meget andet 
end bare tal, og uanset hvad jeg spørger om, får jeg ærlige svar og en service 
udover det sædvanlige.

Dan Rasmussen
Dan Rasmussen VVS ApS



Velkommen

Velkommen til et anderledes revisionshus. 
Et revisionshus med visioner og høje standarder for 
kundeservice, rådgivning og sparring. 

Global Revision har en klar målsætning om at være 
vores kunders faste sparringspartner, og det opnår vi 
gennem indsigt i jeres virksomhed, en høj servicegrad 
og ikke mindst hårdt arbejde. 

Med 2-3 faste kontaktpersoner hos os vil I aldrig bare 
blive et kundenummer i rækken. I kan være sikre på, 
at vi vil gøre vores bedste for at give jer præcis de 
løsninger, I har brug for. Derfor opererer vi ikke med 
hyldevarer, men med løsninger tilpasset det behov og 
omfang I behøver. Hverken mere eller mindre.

Vi arbejder målrettet efter devisen om at glade og 
tilfredse kunder kommer igen, og det er den tilfredshed,vi 
bygger jeres og vores fremtid på. 

En fremtid bygget på gensidig tillid, ambitioner, visioner 
og viden.



Ingen virksomheder er ens

Ingen virksomheder er ens eller har ens behov. Så uanset om det er den 
lille håndværker eller den større komplekse virksomhed, møder vi vores 
kunder i øjenhøjde og der hvor de er. 
Derfor tilbyder vi en lang række klassiske revisionsservices, såsom bog-
føring og regnskaber, men også en stor portion specialistviden som vores 
kunder kan benytte sig af når behovet opstår.  Du vælger derfor præcis 
hvad du vil bruge os til og i hvor stort et omfang. 

At være en fortrolig og foretrukken samarbejdspartner kræver tillid og 
indsigt. Derfor gør vi vores ypperste for at få så indgående kendskab 
til vores kunder som muligt, ja faktisk vil vi gerne helt ind og læse deres 
DNA. 

Tillid
Kemi Indsigt

Service

Nærhed Fleksibilitet

Samarbejde

Indsigt

”Efter jeg skiftede til Global Revision 
blev jeg overrasket over hvor meget indsigt 
de havde i min virksomhed i forhold til min 
tidligere revisor. Der er styr på sagerne, og 
vi er i løbende dialog omkring udviklingen 
af mit firma. Faktisk vender jeg alle større 
beslutninger med dem, og den rådgivning 
jeg får, gør ofte beslutningerne nemmere at 
træffe.

Kim Frederiksen
Kontakt ApS 

Jeres 
DNA

Rådgivning

Sparring



Fagligt matcher vi de største

Vores kunder spænder vidt, fra mindre til mellem-
store virksomheder, med aktiviteter i både ind- og 
udland. Alle selskabsformer er repræsenteret, og 
vi har også erfaring med fonde, foreninger og  
offentlige institutioner. Bredden er med til at holde 
os opdaterede og engagerede. I vores stab har vi 
dygtige revisorer og dedikerede medarbejdere til 
bogføringsopgaver, og alle tilbydes løbende 
efter- og videreuddannelse, så vi er i trit med alt. 

Fagligt matcher vi derfor de største på markedet 
og tilbyder en stor viden inden for en lang række 
fagområder. Dertil samarbejder vi med de bedste 
eksperter indenfor bl.a. skat, moms, jura og inve-
steringer. 

Vi håndplukker vores medarbejdere og samar-
bejdspartnere, og det gør, at vores kunder kan 
forvente en sparring og rådgivning uden skjulte 
agendaer eller økonomiske gevinster for andre end 
kunderne selv.

Services

Regnskab og revision
Bogføring
Skatteregnskaber
Sparring og rådgivning 
Ophør af virksomheder 

For:

Aktie- og anpartsselskaber
Personlige virksomheder
Interessentskaber
Kommanditselskaber
Partnerselskaber
Fonde og foreninger
Selvejende institutioner
Halvoffentlige institutioner

Etablering af virksomhed
Køb og salg af virksomhed
Selskabsomdannelse
Generationsskifte
Budgettering
Skatteplanlægning
Finansiering
Offentlige myndigheder
Skat
Og alt det andet....

Rådgivning om



Tillid Samarbejde

Vores største kvalitetsstempel er vores kunder

Omhu

”Et regnskab kan de fleste 
revisorer lave, men at finde en 
proaktiv samarbejdspartner, som 
gennem indsigt i ens virksomhed 
ser muligheder og udviser rettidig 
omhu, er langt sværere. Det har vi 
fundet i Global Revision.

Jannik Kampmann
O.K. Entreprise ApS

Vi har en oprigtig interesse i vores kunder og sætter os ind i deres virksomheder. Den nærhed og 
fortrolighed bliver værdsat i så høj grad, at langt størstedelen af vores nye kunder kommer via 
referencer. Det er vi utrolig stolte af. 

Sparring

”Alle virksomheder, uanset størrelse, oplever jævnligt at skul-
le træffe større beslutninger omkring deres fremtid, investeringer og 
økonomiske forhold. Mange kunder oplever, at det kan være utrolig 
svært at finde en upartisk sparringspartner, og derfor tilbyder vi alle 
vores kunder at hjælpe dem, gennem sparring og rådgivning til at 
træffe de bedst mulige valg. Vi tilstræber at komme hele vejen rundt 
om dine ønsker i en værdiskabende proces, så du er klar til fremti-
dens udfordringer.

Fagligt matcher vi de største revisionshuse i landet, og vores mange-
årige baggrund i revisionsbranchen kommer dagligt vores kunder 
til gode. Vi ser ofte, at rådgivningen går langt ud over revisions- og 
regnskabsdelen, og den fortrolighed og tillid er grobunden for et 
proaktivt, velfungerende og ikke mindst langsigtet samarbejde.

Hilsen
 
Eddie Holstebro og Henrik Johansen
Ejere og Partnere i Global Revision

”Vi har været kunder hos 
Global Revision i over 10 år. Det 
som er så fantastisk ved vores sam-
arbejde, er indsigten og fleksibili-
teten i vores sparring, som mange 
gange går langt ud over revisions- 
og regnskabsdelen.  Får jeg en 
sjælden gang spurgt om noget, 
de ikke ved, ringer de altid hurtigt 
tilbage.

Frank Due
Slotskælderen ApS

”Vi udvælger nøje vores 
samarbejdspartnere. Det skal være 
nogle mennesker som vi falder 
godt i hak med og som vi kan se 
os selv give en langsigtet relation. 
Global Revision kender os ind til 
benet. Intet er fremmed, og det 
giver os 100 % tillid til dem.

John Danielsen 
JD Finans ApS



Kemi

”Den personlige kontakt og 
kemi er vigtig for os. Vi kan ty-
deligt mærke at vi ikke bare er et 
tilfældigt kundenummer i rækken. 
Vi vil gerne kunne mærke, at vi er 
i centrum, og derfor bruger vi Glo-
bal Revision til meget andet end det 
årlige regnskab. I dag samarbej-
der vi proaktivt på at videreudvikle  
vores virksomhed, og de er gode til 
at holde os i ørerne så vi når vores 
målsætninger.

Ulla Nielsen
Øre-, Næse- Halsklinikken i 
Greve ApS

Dialog

”Global Revision forstår os. 
Vores prioriteter er ens, og vi har 
en god kommunikation. Derfor 
sparrer vi meget med dem, og 
rådgivningen er mindst lige så 
vigtig som revisordelen. Global 
Revision ordner fast vores bogfø-
ring og regnskaber, så vi selv skal 
bruge så lidt tid på det som muligt. 
Det skal bare køre – og det gør 
det.

Svend Buchardt
Buchardt Kulinarisk Design ApS 

Service

”Global Revision er altid 
nemme at få fat på. De svarer hur-
tigt, og langt de fleste gange ven-
der de tilbage indenfor en halv 
time.  Vi har været utrolig tilfredse 
og følt os trygge ved dem. Der er 
bare styr på alt.

Rikard Hansen
Centertool A/S



Global Revision ApS 
CVR. 2812 1717

Globalrevision.dk
Kontakt@globalrevision.dk

Tlf.  4397 8777


