
DRØMMER DU OM EGEN 
DESIGNVIRKSOMHED? 

At blive iværksætter er en stor beslutning, 

men ofte også den helt rigtige, hvis du 

har gå-på-mod og brænder for at gøre din 

skabertrang til din levevej.  

Måske oplever du allerede, at ideerne står  

i kø, men at usikkerheden om fx økono- 

mistyring holder dig tilbage? Så lad os 

hjælpe dig videre.

BRUG OS

BDO er et rigtigt godt bud på en rådgiver, 

hvis du går med iværksætterplaner. Vi 

har hjulpet mange iværksættere på vej 

og kender de fleste af de overvejelser og 

bekymringer, som du står med.

Vi hjælper dig med det, du sikkert interes- 

serer dig mindst for fx: selvangivelse, regn-

skab, bogføring, skat, moms, budget og 

alle de andre økonomiske sager, der skal 

være styr på, så du roligt kan fokusere på 

produktion, salg, networking og lignende 

aktiviteter, der er med til at skabe en solid 

basis for din forretning. 

Senere kan vi rådgive dig om forretnings- 

udvikling, investeringer, finansiering, 

handel med udlandet og meget andet, 

når din virksomhed er ude af etablerings-

fasen og skal udvikle sig gennem sund 

og sikker vækst.

FÅ EN SNAK

BDO et godt sted at starte, hvis du går 

med iværksættertanker. Det første møde 

er gratis, og vi giver dig her nyttig viden 

om, hvordan virksomheden kommer godt 

fra start med det optimale set-up omkring 

økonomien.

Kontakt BDO i Kolding og book et møde 

– så er du på vej…

Henrik Paulsen

Revisor

Mobil: 76 35 56 18 

pau@bdo.dk
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BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab og 
BDO Kommunernes Revision, Godkendt revi-
sionsaktieselskab, begge danskejede revisions- 
og rådgivningsvirksomheder, er medlemmer 
af BDO International Limited - et UK-baseret 
selskab med begrænset hæftelse - og dele af 
det internationale BDO netværk bestående 
af uafhængige medlemsfirmaer. BDO er 
varemærke for både BDO netværket og for 
alle BDO medlemsfirmaerne. BDO i Danmark 
beskæftiger godt 1.100 medarbejdere, mens 
det verdensomspændende BDO netværk har 
godt 56.000 medarbejdere i 144 lande.
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