
MEGET MERE END REVISION OG REGNSKAB



VELKOMMEN TIL  
ET ANDERLEDES  
REVISIONSSELSKAB
Vi er på samme tid et traditionelt statsautoriseret revisionsaktieselskab OG en innovativ  
værdiskabende rådgivningsvirksomhed. Dette symboliserer vi ved vores navn RéVision+

 RéVision udtales revision, og revision er 
 naturligvis en kernekompetence i et stats- 
 autoriseret revisionsselskab

 RéVision kan opdeles i ordene re og vision.  
 Re betyder at redefinere noget, og vision er et  
 centralt element i en virksomhedsstrategi.  
 RéVision betyder derfor også at redefinere  
 strategien når det er hensigtsmæssigt, og dette  
 tidspunkt kan aflæses i en virksomheds tal – hvis  
 man ved hvad man skal kigge efter

 + henviser til at vi yder mere end vores kunder  
 forventer

 Fluebenet symboliserer at vores ydelser er af  
 høj kvalitet, og hjælper din virksomhed fremad

 Farverne er fra rød til sort – vi hjælper din  
 virksomhed til at levere endnu bedre resultater 

Vi håber at denne folder viser hvem vi er,  
og hvorfor netop vi skal være din nærmeste 
rådgiver.

Statsautoriseret revisor, indehaver  

René Aagesen

Statsautoriseret revisor, partner 

Henrik Rummenhoff



LIDT OM RÉVISION+
RéVision+ Statsautoriseret Revisionsaktieselskab er godkendt statsautoriseret 
revisionsvirksomhed af Erhvervsstyrelsen, medlem af FSR og medlem af det 
verdensomspændende revisornetværk Kreston International. Dette sikrer vores 
kunder regnskab, revision og skatterådgivning i højeste kvalitet. Herudover  
kombinerer vi statsautoriserede revisorer med eksperter i f.eks. strategiana- 
lyser. Vores speciale er derfor ikke kun at producere tal, men også at omsætte 
tal til brugbart grundlag for forretningsmæssige beslutninger.

Flere af os har gjort karriere i de største internationale revisionsselskaber.  
Vi har derfor den fornødne erfaring til i dag at have kunder der spænder helt  
fra den nystartede iværksætter til internationale koncerner.

Herudover har flere af os tidligere gjort karriere i ”den virkelige verden”.  
Vi har derfor selv prøvet at få en ”rigtig” virksomhed til at udvikle sig, og derfor 
er vores rådgivning ikke alene værdiskabende, men også praktisk anvendelig.

Endvidere er vi helt bevidste om at den bedste rådgivning kommer fra glade 
medarbejdere. Derfor vægter vi humor og et godt arbejdsmiljø utroligt højt.

Endelig udnytter vi de digitale muligheder fuldt ud. Vi tilbyder derfor automatisk 
bogføring med b.la. scannede bilag hvor regningerne automatisk bliver lagt 
til betaling i banken og bogfører sig selv. Vi anvender offentligt tilgængelige 
programmer, så du har mulighed for at skifte revisor uden at skulle starte forfra 
med digitalisering.



VARIG VÆKST KRÆVER 
AKTIV SPARRING

Start af selvstændig 
virksomhed

Vi hjælper med:
Forretningsplan
Budget
Bogføring
Økonomirapportering

Vækst

Vi hjælper med:
Optimering af 
forretningsgange 
baseret på LEAN

Stagnering

Vi hjælper med:
Strategianalyser
Implementering af 
ny strategi
Økonomiopfølgning

Nedgang/Krise

Vi hjælper med:
Strategianalyser
Implementering af ny strategi
Økonomiopfølgning
Fokus på likviditet
Helt eller delvis afhændelse
Kontakt med bank

Lukning

Vi ønsker at være din aktive medspiller hele vejen

Ved alle stadier i din virksomheds cyklus er vi klar til hjælp med fortsat vækst, regnskab, skatterådgivning, sparring, for-
mueoptimering med nødplaner ved sygdom, pensionsopsparinger og holdingstruktur, generationsskifte og værdioptime-
ring ved overvejelse om salg af virksomhed. Vi kan også hjælpe med bestyrelsesarbejde, men så laver vi ikke regnskabet.

Fortsæt kurven

Knæk kurven 



HOS OS FÅR I DET BEDSTE
AF 4 VERDENER

Stort produktsortiment 

Skatteafdeling til 
komplicerede skatteforhold

Momsafdeling til 
komplicerede momsforhold

Opdateret med den nyeste viden 
og husker alle skattefradrag

Internationalt revisorsamarbejde i 125 lande

Faglige specialister der sikrer at alle opgaver løses 
kompetent

Kvalitetsstyringssystem der sikrer revision 
og regnskab af høj kvalitet

Alle kunder er vigtige 

Korte beslutningsveje

Let at få fat på og vi leverer til tiden

Stort kendskab til det lokale erhverv

Personlige relationer

Fast personlig revisor med direkte 
telefonnummer og mail

Giver dig værdi for honoraret og tilbyder dig den billigste
 revisorerklæring du har brug for

Vi forstår intern økonomirapportering

Vi forstår de daglige udfordringer du møder

Møder vores kunder lokalt, men producerer centralt 

Vi har selv prøvet det vi rådgiver om

Vi forstår din virksomhed

Tænker i helheder 

Tænker nyt

Strategiplan på baggrund af strategianalyser

Økonomirapportering på baggrund af strategiplan

Procesoptimering baseret på lean

Bestyrelsesarbejde og advisory board

Forretningsudvikling

Ledelsesværktøjer 

Nødplaner

VÆRDISKABENDE

360̊
RÅDGIVNING

DE STØRSTE 

IN
TERNATIO

NALE 

REVIS
IO

NSSELSKABER
DE LOKALE  

REVISIONSSELSKABER

STRATEGI-

VIR
KSOMHEDER

TOPLEDERERFARING 

FRA DEN VIRKELIGE 

VERDEN



 
 

DECENTRAL  
FORRETNINGSMODEL

DIN VIRKSOMHED   

DIN PERSONLIGE REVISOR  
+ ET HOLD AF EKSPERTER

Din personlige 
revisor  

kender dig  
og din  

virksomhed

Nem adgang 
til viden og 

svar på  
komplicerede 

spørgsmål

Specialiserede 
kompetencer i 
vores bagland

 

Skrædder- 
syede  

løsninger

 

Korte  
beslutnings-

veje



 
 

HAR DU 
TÆNKT PÅ

 Iværksætter – forretningsplan, budgetter, 
 bogføring, økonomirapportering

 Forretningsudvikling – strategianalyser  
 som viser vejen og økonomirapportering  
 som viser om vejen følges

 Formueoptimering – nødplan ved langvarig  
 sygdom, forsikringsdækninger, holding- 
 struktur, pensionsopsparinger

 Forretningsafhændelse – generationsskifte  
 med fokus på økonomi og kompetencer,  
 salgsmodning, salg af virksomhed 

 Skattetjek: Foruden vores skatteafdeling  
 har vi en skatteekspert med mange års erfaring  
 hos SKAT. Vi tilbyder fortrolig rådgivning på  
 påtænkte handlinger og fortroligt skatte- 
 tjek på allerede udførte handlinger

 Revisorabonnement, revisorydelser til en  
 fast lav pris pr. måned

 Strategiabonnement, strategiydelser til en  
 fast lav pris pr. måned

KENDER 
DU VORES 
NÆSTE 
KUNDE
SÅ KVITTERER VI MED 
EN TUR I BIOGRAFEN
Vi VIL være værdiskabende for vores kunder. 
Derfor tilbyder vi et gratis indledende møde på 2 
timers varighed, hvor vi lærer hinanden at kende 
og finder ud af hvad vi kan gøre for jer. 

Vi har også udviklet en række tests på vores hjem-
meside. Inden mødet kan I vælge at tage én eller 
flere af disse tests, hvorefter resultatet vil indgå i 
mødet.

Når en virksomhed vælger at blive kunde hos os, 
hjælper vi selvfølgelig med alt det praktiske og 
tager gerne dialogen med den tidligere revisor.

Vi glæder os til at høre fra jer på  
kontakt@revision-plus.dk  
eller på +45 88 44 77 99



Aalborg · Vandværksvej 2 · 9280 Storvorde

Aars · Vestre Blvd. 13 · 9600 Aars

Viborg · Toldboden 3, 2. sal C · 8800 Viborg

Aarhus · Stokagervej 5 · 8240 Risskov

Tlf. +45 8844 7799 · kontakt@revision-plus.dk · www.revision-plus.dk

ErhvervsService
Bianca Christiansen
bch@revision-plus.dk 
+45 88 44 77 17

Strategikonsulent
John Knudsen
kontakt@revision-plus.dk
+45 88 44 77 99

Revisor, HD
Jesper Lund
jlu@revision-plus.dk
+45 88 44 77 12

Praktikant
Nikitha Kierstein Hansen
kontakt@revision-plus.dk
+45 88 44 77 99

Skatteekspert
Erik Delmer
kontakt@revision-plus.dk 
+45 88 44 77 99

Revisor
Erling G. Jensen
kontakt@revision-plus.dk
+45 88 44 77 99

Strategikonsulent
Troels Frøkjær Christensen
kontakt@revision-plus.dk 
+45 88 44 77 99

Revisor, finansbachelor
Mathias Østertoft Mikkelsen
mmi@revision-plus.dk
+45 88 44 77 13

Statsautoriseret revisor, 
partner
Henrik Rummenhoff
hru@revision-plus.dk
+45 30 67 36 29

Strategikonsulent
Ole Sohn Jensen
kontakt@revision-plus.dk
+45 88 44 77 99

Revisor
Mai Christensen
mch@revision-plus.dk 
+45 88 44 77 14

Statsautoriseret revisor, 
indehaver
René Aagesen
raa@revision-plus.dk
+45 88 44 77 11




