CSR - Corporate Social Responsibility

EU’s toldregler
bang-nielsen.com tilbyder produktionsvirksomheder og
handelshuse rådgivning om told.
bang-nielsen.com hjælper med at trimme og optimere
den logistiske organisation, og sikre den juridiske
dokumentation i forbindelse med import og efterfølgende
eksport af varer – og ikke mindst at der til enhver tid
bliver betalt den rette told – hverken mere eller mindre.
bang-nielsen.com
· Rådgiver og tilbyder toldkurser tilpasset den
enkelte virksomhed
· Reducerer toldomkostninger gennem vurdering af
etableringsform, optimale supply chain setup og
udnyttelse af toldregler
· Vurderer kontrol af og dokumentation for produkters
oprindelse ved import og eksport
· Rådgiver i at tænke told ind i varens kalkulering
· Analyserer den toldmæssige konsekvens af samtlige
valg i forsyningskæden fra leverandør til slutmodtager
· Samarbejder og sparrer vedrørende toldproblemstillinger
· Tilfører kompetence til virksomhedens medarbejdere.
· Repræsenterer virksomheden i sager rejst af SKAT.

”Mine kunder har krav på
optimale løsninger på toldområdet. Jeg værdsætter den
faglige sparring, jeg har med
Lene Bang-Nielsen, som
kender toldlovens muligheder
til fingerspidserne.”
Bjarne Rasmussen, adm. direktør
DA Custom Broker ApS

Undervisning, kurser og foredrag
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Social ansvarlighed – Corporate Social Responsibility
Tidligere skulle en virksomhed blot skabe overskud til
sine ejere. I dag har virksomheden også et etisk ansvar
for sine medarbejdere og omgivelser. Ansvaret kan forvaltes
forskelligt, men Corporate Social Responsibility, CSR, er
blevet et internationalt konkurrenceparameter på linje med
design, pris og kvalitet. Social ansvarlighed betaler sig.
Det kan ses på bundlinien, når det gøres helhjertet.
CSR som ord uden handling kan udvikle sig til en farlig
boomerang. Arbejdet med CSR kræver derfor indsigt,
struktur og ikke mindst oprigtighed. Effektiv CSR kræver
virksomheder, der gør ord til handling, fordi de mener noget
med det og vil arbejde strategisk med CSR.
Med over 5 års erfaring i alle aspekter med CSR tilbyder
bang-nielsen.com rådgivning, projektledelse og undervisning
i CSR. Både i forbindelse med implementering, løbende
håndtering og opfølgning.
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EU’s toldregler

bang-nielsen.com:
· Udarbejder CSR-handlingsplaner forankret i virksomhedens
strategi
· Afdækker virksomhedens CSR-risiko gennem SWOT-analyser
· Rådgiver i forhold til valg af internationale standarder og
produktmærkninger inden for bæredygtighed
· Udarbejder virksomhedens code of conduct
· Rådgiver om værktøjer, som firmaet kan bruge til CSR-arbejdet
· Indarbejder de specifikke CSR-krav i kontraktgrundlaget
med leverandøren
· Implementerer virksomhedens regelsæt hos den enkelte
leverandør
· Rådgiver om egenkontrol og tredjemands audit
· Assisterer med at tænke troværdig kommunikation over for
virksomhedens interessenter ind i handlingsplanens faser
· Rådgiver om mulighederne for og ansøgning om støttemidler
fra Danida i forbindelse med virksomhedens CSR-initiativer.

”Den største udfordring i CSRarbejdet er koblingen mellem ord
og handling. Et gab mellem det
en virksomhed siger, og det den
gør, er utroværdigt.
I et globalt og transparent
samfund risikerer virksomheden
i den grad bagslag.”
Advokat
Lene Bang-Nielsen,
bang-nielsen.com
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Undervisning, kurser og foredrag
Med mange års erfaring i formidling står bang-nielsen.com
til rådighed for en række forskellige former for undervisning, kurser og foredrag.
Hovedsageligt inden for:
· Corporate Social Responsibility
· Børnearbejde
· Toldregler – EU’s toldregler
· International erhvervsjura
· Produktefterligning
Alle kurser kan tilpasses den enkelte virksomheds behov.

”Lene Bang-Nielsen evner at formidle kompliceret stof på en enkel
og overskuelig måde. Vi har haft
stort udbytte af hendes kurser på
toldområdet”
Karsten Rasmussen,
adm. direktør
HELGE RASMUSSEN TEXTILES A/S

Facts
Lene Bang-Nielsen
Advokat (L)
· Møderet for landsret
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Med udgangspunkt i den juridiske verden har
Lene Bang-Nielsen i 5 år på alle niveauer
beskæftiget sig med de store udfordringer og de
store muligheder i relation til Corporate Social
Responsibility. Med målsætningen om at gøre
CSR til et nyttigt og investeringsmæssigt værktøj, der kan skabe ny vækst og tilføre virksomheden etik og indtjening.

· Har arbejdet 15 år i brancheorganisationen Dansk Textil &
Beklædning med blandt
andet arbejdsret, ansættelsesret
og eksportjura – herunder specielt
EU’s toldregler og Corporate
Social Responsibility – CSR.
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Mange virksomheder på det globale marked
arbejdermed CSR – Corporate Social Responsibility.
Mest som en vanskelig men nødvendig etisk
foranstaltning for at undgå dårlig omtale.

· Har afholdt et betydeligt antal
kurser og undervist på virksomheder, erhvervsskoler og
Tekocenter, Danmark.

Men CSR er langt mere!
CSR er et strategisk værktøj til at bevare
nuværende kunder og til at rekruttere de rigtige
medarbejdere - corporate branding - og CSR er en
effektiv vej til en platform for ny vækst - innovation og indtjening.

· Har haft en række tillidshverv.
Formand for bestyrelsen for
Adoption & Samfund, Ringkøbing
Amt, bestyrelsesmedlem i Herning
Golfklub og landsholdskaptajn for
det danske pigelandshold i golf.

Ansvarlighed betaler sig.

bang-nielsen.com er din erfarne partner i et
kvalitetssikret arbejde med CSR og told; Lige fra
strategi til implementering i det daglige arbejde.

Mads Kjær, adm. direktør
Myc4 A/S

”Med en god CSR-politik hos vores
leverandør i Bangladesh er vi
kommet langt for små midler.
Oven i købet har vi oplevet, at vi
er blevet attraktive for kunder i en
helt anden klasse end vi planlagde.
Det, der begyndte som et ønske om
at være socialt ansvarlig, er blevet
en platform for et nyt
forretningsområde.”
Henrik Johannesen, adm. direktør
Eurotex Apparel

bang-nielsen.com tilbyder også professionel
og juridisk rådgivning om EU’s toldregler og
international erhvervsjura.
Rådgivning og sparring, der betyder at din
virksomhed kan koncentrere sig om den primære
drift.

”Vi vil bidrage til at opfylde FN 2015
mål. Når vi kan gå på månen, så
kan vi også udrydde fattigdom”.
Læs mere på www.myc4.com

Lene Bang-Nielsen
Advokat (L)
Birk Centerpark 40
DK-7400 Herning
Tel.
+45 9711 9098
Mobile: +45 2324 0407
lene@bang-nielsen.com
www.bang-nielsen.com

LifeStraw, der kan sikre rent
drikkevand til millioner, er et blandt
mange af Vestergaard Frandsen A/S’
produkter til nødhjælps- og katastrofesituationer.
Læs mere på www.lifestraw.com
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