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Partnere

Hos Roesgaard har vi samlet revision, rådgivning og
jura under ét tag. Med et stærkt internt samarbejde
favner vi hele din virksomhed og skaber udvikling og
vækst - sammen med dig.
Vi vægter de langvarige og nære relationer til vores
kunder. Gennem viden og indsigt i din virksomhed
har vi de bedste forudsætninger for at spotte dit
forretmingsmæssige potentiale og hjælpe dig med at
nå dine målsætninger.
Som kunde hos Roesgaard får du den rådgivning og
sparring, du har behov for, når du møder udfordringer
i driften, skal håndtere krav fra myndighederne eller
vil rustes til et møde med banken.
Vi uddanner os løbende, så vi kan tilbyde dig den bedste rådgivning, uanset om du har brug for hjælp til
regnskaber eller ønsker at digitalisere din organisation eller virksomhed.
Vi har ikke kun et skarpt øje for tallene. Vi snakker
forretning.

Læs mere om

Hvem er
Roesgaard?
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Introduktion

Hvem er
Roesgaard?
Vores rådgivningshus er centralt placeret
i Horsens, hvor vi har samlet alle de
nødvendige kompetencer under ét tag.

Vi er over 105 ansatte, heraf 10 partnere.
Hos os får du professionel og nærværende rådgivning og sparring, der sikrer, at din forretning
udvikler sig og vokser.
Vi ser dit potentiale og viser dig vejen til vækst.
Det er det, der gør os til vores kunders foretrukne sparringspartner.
Vi går altid direkte til sagen og gør tingene så
enkle og overskuelige som muligt, når vi forener
revision, rådgivning og jura.

Vores vision

+ 110 ansatte

Centralt i Østjylland

Vi forener revision,
rådgivning og jura

Vi vil være det mest nærværende
rådgivningshus og den absolut
foretrukne sparringspartner.
7

Hvordan

Vi skaber
værdi
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Hvordan

Vi skaber værdi
Vi går forrest

Vi er tæt på

Som kunde vil du opleve os
som professionelle, nærværende
og fagligt nysgerrige rådgivere.

Vi værner om de langvarige relationer, da nærheden og indsigten i vores kunders forretninger er
grundlaget for alt, hvad vi foretager os – og vores
evne til at skabe udvikling og vækst.
Desuden støtter vi en lang række lokale organisationer og initiativer, da sport og kultur er en
stor og vigtig del af Horsens’ historie og brand.

Vi er nysgerrige og ved, at vi som
rådgivere skal komme med de vises
sten. Derfor opsøger vi løbende ny viden gennem uddannelse, sparring
og udenlandske konferencer.

Et af de områder, vi især udforsker og holder os
opdaterede på, er den digitale udvikling. Vi oplever, at stadig flere virksomheder automatiserer
gentagne, manuelle opgaver med Robotic Process Automation (RPA), som frigiver ressourcer
hos de ansatte til mere værdiskabende opgaver,
og det kan ses på bundlinjen.
Siden 2018 har vi arbejdet med RPA og har mere
end 20 robotter internt i huset. De reducerer
vores trivielle arbejde betydeligt og er med til at
udføre kvalitetskontrol.
Vores specialister hjælper vores kunder med at
spotte RPA-venlige processer og rådgiver om,
hvornår der er et RPA-potentiale.
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Når overblik
samler brikkerne
– og skaber værdi
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Overblik

Fagområder
Med udgangspunkt i professionel og nærværende rådgivning
og tæt samarbejde på tværs af vores tre afdelinger favner vi
hele din virksomhed. Vi er med dig, når du starter eller køber en
virksomhed, driver og udvikler din virksomhed, og når det er tid
til forandring eller salg.

Revision

Rådgivning
Klimaregnskaber og
ESG-rapportering
Grafiske årsrapporter
Regnskab
Revision
Review
Udvidet gennemgang
Øvrige erklæringer
Regnskabsservice

Jura

Læs mere om
vores ydelser

Budgettering

Skatteret

ERP og digitalisering

Omstruktureringer

Finansiering

Generationsskifte

Forensic services

Overdragelse af virksomheder

M&A

Selskabs- og erhvervsret

Rapportering

Moms og afgifter

RPA (softwarerobotter)

Incitamentsaflønning

Værdiansættelse

Medarbejderforhold
Persondata (GDPR)
Fast ejendom
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Fagområde | Revision

Vores revision skaber
værdi og ruster vores
kunder til fremtiden
Revision er ikke bare revision, selvom slutproduktet
er en revisionspåtegning på regnskabet.
Som statsautoriserede revisorer er vi kvalificerede
og kompetente og følger de gældende regler efter
internationale revisionsstandarder.
Når vi udfører revision, opnår vi stor indsigt i din
virksomhed. Vi ser, hvordan jeres processer fungerer og opnår forståelse for jeres tal. Derfor vil
du også opleve, at vi udfordrer den måde, I driver
forretning på.

Ydelser vi tilbyder
inden for revision

Klimaregnskaber og
ESG-rapportering
Grafiske årsrapporter
Regnskab
Læs mere om os
på roesgaard.dk

Revision
Review
Udvidet gennemgang
Øvrige erklæringer
Regnskabsservice
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Fagområde | Rådgivning

Gør data til viden
– og viden til værdi
og handling
Vi er hver dag i kontakt med små og mellemstore virksomheder, der træffer afgørende beslutninger baseret på mavefornemmelser. Vi
hjælper med at analysere data og kommer med
anbefalinger til, hvor forretningen bør skalere eller øge sit fokus for at forbedre resultaterne.
Vi hjælper med ERP- og systemanskaffelser
og arbejder på at forbedre datagrundlaget hos
vores kunder. I samarbejde finder vi de bedste
systemløsninger, der matcher din virksomheds
behov. Med det rette system får du et overblik
over, hvor din virksomhed tjener penge, hvor
profitten kan øges, og om din virksomhed når
sine strategiske målsætninger.
Vi har stor erfaring med køb og salg af virksomheder – herunder værdiansættelse af selskaber
og aktiviteter. Med vores erfaring, ressourcer og
værktøjer hjælper vi dig med at identificere de
forhold, der kan være kritiske for en succesfuld
transaktion, og hvordan du kan optimere værdien af din virksomhed.

Ydelser vi tilbyder
inden for rådgivning

Budgettering
ERP og digitalisering
Finansiering
Forensic services
M&A
Rapportering
Læs mere om os
på roesgaard.dk

RPA (softwarerobotter)
Værdiansættelse
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Fagområde | Jura

Juridisk rådgivning
Som virksomhed eller virksomhedsejer støder
man løbende på udfordringer, som kræver juridisk
indsigt og rådgivning. Den rette rådgivning sætter
dig i stand til at træffe de beslutninger, der er rigtige for virksomheden og dine ansatte.
Når din virksomhed står over for forandringer,
som f.eks. et salg, omstruktureringer eller et generationsskifte, hjælper vi med at få styr på
både de juridiske og skattemæssige forhold og
rådgiver om dine muligheder, så du kan træffe det
rette valg.
Vi sætter en ære i at yde nærværende og værdiskabende rådgivning, som er målrettet din virksomhed og dine behov, og vi er altid tilgængelige
for sparring i dagligdagen.

Ydelser vi tilbyder
inden for jura

Skatteret
Omstruktureringer
Generationsskifte
Overdragelse af virksomheder
Selskabs- og erhvervsret
Moms og afgifter
Incitamentsaflønning
Medarbejderforhold
Læs mere om os
på roesgaard.dk

Persondata (GDPR)
Fast ejendom
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VI SNAKKER IKKE KUN TAL.
VI SNAKKER FORRETNING.
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Mød holdet

Partnere/statsaut. revisorer
Vi vægter de gode og nære relationer, da det er fundamentet
for alt, hvad vi foretager os og den forskel, vores rådgivning gør.
Hos os bliver du tilknyttet en fast partner, der sætter det hold
af specialister, som er bedst til at løse din opgave.

Jens Roesgaard
Direktør, statsaut. revisor
21 48 87 09 · jr@roesgaard.dk

Søren Roesgaard
Partner, statsaut. revisor
29 21 42 79 · sr@roesgaard.dk

Poul Erik Nielsen
Partner, statsaut. revisor
21 69 08 21 · pen@roesgaard.dk

Peter Nordentoft
Partner, cand.jur.
41 77 47 65 · pn@roesgaard.dk

Peter Frederiksen
Partner
29 21 44 73 · pf@roesgaard.dk

Jørgen Duedahl Klinkby
Partner, statsaut. revisor
42 14 74 37 · jk@roesgaard.dk

Flemming Nymann
Partner, statsaut. revisor
42 14 74 28 · fn@roesgaard.dk

Michael Mortensen
Partner, statsaut. revisor
42 14 74 36 · mmo@roesgaard.dk

Christian Grønlund Nielsen
Partner, cand.jur.
51 54 16 97 · cgn@roesgaard.dk

Dorrit Kirckhoff Hansen
Statsaut. revisor
30 93 68 92 · dkh@roesgaard.dk

Kasper Rostgaard Munk
Statsaut. revisor
30 93 56 61 · krm@roesgaard.dk

Anne Kragh Nørgaard
Statsaut. revisor
22 33 50 24 · akn@roesgaard.dk

Marianne Seeberg
Statsaut. revisor
41 77 47 63 · mse@roesgaard.dk
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Når

overblik
nærvær
samarbejde
udvikling
viden
tillid
skaber værdi
indsigt
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