
 

 

LHN – vi løfter din virksomhed 
Er du selvstændig tømrer, frisør, blomsterhandler, konsulent  

eller noget helt femte? 

Hos LHN kan vi tilbyde dig en helhedsløsning,                                            

som gør økonomistyringen  i din virksomhed lettere for dig. 

 

 

Se meget mere om LHN og hvad vi kan tilbyde på www.lhn.dk 

LHN  – altid i bevægelse 

Industriparken 1  6360 Tinglev Tlf. 7364 3000 lhn@lhn.dk 



Team LHN Erhverv                                                                           

- hvad kan vi tilbyde? 

 

Regnskab og bogføring                            

 

Bogføring og momsopgørelse                                                                          

Grundlaget for økonomistyring er en omhyggelig bogføring. Du kan 

lade os gøre arbejdet helt eller delvis, og vi kan også sende en 

virksomhedssekretær ud til dig. I samme forbindelse kan vi tilbyde at 

lave den lovpligtige momsopgørelse og sende den direkte til skat. 

Løn                                                                                                                          

Tilbud om lønservice, hvor vi sørger for lønsedler, overførsel til 

medarbejderkonti, indberetning via E-indkomst, betaling via PBS til 

Skat, feriekonto, ATP og pension samt lønindeholdelse. Endvidere vil 

lønnen automatisk kunne bogføres i Ø90. 

Fakturering                                                                                                                 

Der er mulighed for, at vi hjælper dig med fakturering, hvor vi sørger 

for at det sker løbende. Vi kan hjælpe med at tilrette fakturaerne med 

egne billeder, logo og tekster samt forsendelse af e-Faktura til 

offentlige virksomheder. 

Råbalance/periodeopgørelse                                                                        

Løbende opgørelser over virksomhedens omsætning og status med en 

vilkårlig periode. 

 

 

 



Årsrapport                                                                                                         

Årsregnskabet giver overblik over årets resultat og bedriftens økonomi 

- et rigtigt godt grundlag for de fremadrettede beslutninger og 

værdifuld i dialog med kreditinstitutioner. Årsrapporten følger God 

regnskabspraksis i DLBR (Dansk Landbrugsrådgivning) og kan tilpasses 

behovet i din virksomhed med stor fleksibilitet i udskrifter mm. 

Den eksterne årsrapport kan suppleres med en intern del med analyser 

af driften, opdeling af indtjeningen på aktiviteter i virksomheden og en 

lang række nøgletal og giver et godt grundlag for rådgivning om den 

fremadrettede økonomi 

Branchestatistik                                                                                                      

Giver mulighed for at indberette til branchestatistik 

Skatteregnskab inkl. skatteoptimering                                               

Skatteregnskabet opfylder kravene til Skat og kan bruges af enkelte 

virksomheder som et årsregnskab. 

Skatteoptimering giver mulighed for valg af det rigtige skattescenarie. 

Det minimerer risikoen for f.eks. at blive kategoriseret som 

hobbyvirksomhed, så du ikke betaler mere i skat end nødvendigt. Der 

er mulighed for at tilpasse produktet til netop din virksomhed. 

Der er mulighed for flere varianter af skatteregnskabet efter 

kompleksitet af virksomheden og om kunden modtager en årsrapport. 

Skatteregnskabet kan laves i en minimal/sumarisk udgave, der giver et 

godt overblik over de skattemæssige forhold i sammenhæng med en 

årsrapport. 

 

 

 



Budget 

Hurtigt budget                                                                                                           

Har du brug for et hurtigt overslag på en alternativ produktion, 

investering eller blot et overordnet estimat for din virksomhed, kan vi 

udarbejde et hurtigt budget med en 5-års oversigt og med mulighed 

for at senere at arbejde videre med det. 

Budgetopfølgning                                                                                                  

Mulighed for at følge op på såvel likviditet og kassekredit som på 

periodens resultat ved en sammenligning opnået i perioden med det 

budgetterede. 

 

Andet 

Elektronisk overførsel fra leverandører og banker                                   

Mulighed for at modtage løbende faktura fra leverandører og 

konteringen foretages automatisk Ca. hver 3. postering er i Ø90 er 

konteret automatisk.                                                                                     

Der kan afleveres regnskaber til flere banker og kreditforeninger, 

herunder DLR, Nykredit, Spar Nord bank m.fl. 

Elektronisk overførsel til/fra Ø90 fra anden software                                     

Der er mulighed for udlæsning af kassepostering, balanceposter mfl. Til 

CSV filer samt indlæsning af data fra andre regnskabsprogrammer via 

CSV filer. 

Elektronisk overførsel til Erhvervs og Selskabsstyrelse                                            

Selskabsregnskaber kan afleveres elektronisk til Erhvervs- og 

Selskabsstyrelsen. 

 

 



Elektronisk overførsel til Skat                                                                            

Moms afleveres direkte til SKAT                                                                  

Selvangivelse                                                                                                

Regnskaber                                                                                                                 

R75 (årsoplysninger) modtages 

Understøttelse af elektroniske indscanningsformer                              

Mulighed for modtagelse af posteringslinjer dannet fra 

indscanningsprogrammer. 

Virksomhedssekretær                                                                                                

Vi kan også tilbyde faste besøg af en virksomhedssekretær, hvor 

opgaver som bogføring, betaling, fakturering, moms og andet løses hos 

virksomheden. Omfanget aftales individuelt. 

LHN                                                                                                                        

I LHN-huset sidder en række meget højt specialiserede rådgivere, der 

ved en masse om skat, om regnskaber og budgetter. Vi har meget tæt 

kontakt til egnens pengeinstitutter, og de kender os som en god 

samarbejdspartner. Vores regnskabssystemer arbejder sammen med 

andre regnskabsprogrammer, så der kan indlæses data via CSV-filer. 

Men der er mere endnu: Med LHN’s meget centrale placering i 

grænselandet, og dermed i landdistriktet, har vi også tæt kontakt til 

myndighederne, når det drejer sig om at starte ny virksomhed op, eller 

måske lave gårdbutik, eller søge om alternative energiløsninger. Vi kan 

hjælpe dig med køb og salg af ejendomme, udarbejdelse af juridiske 

kontrakter samt lønservice, hvis du har medarbejdere - ja kort sagt kan 

vi tilbyde en meget spændende og konkurrencedygtig pakke. 

Står du og mangler det helt rigtige IT-udstyr, har vi et stærkt IT-

samarbejde med JYSK-IT.  Både som leverandør af hard- og software. 

 



Hvad siger kunderne? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jytte Rahbæk Schmidt, MV:R Consult:  

-LHN er serviceminded, de har styr på kvaliteten - 

tingene er i orden, når de har lavet det. 

-Økonomisystemet Ø90 er utroligt brugervenligt 

og der er mange kontroller, som sikrer korrekt 

bogføring. 

 

 

www.mvrconsult.dk 

 

Uwe Asmussen, Uwe´s Haveservice  

-LHN er dygtige og kompetente og det er en fordel 

at de er flersprogede 

-Som selvstændig har man meget at se til og det er 

derfor dejligt at få hjælp til eksempelvis 

bogføringen samt udsendelse af fakturaer – det 

sidste kunne godt knibe, da jeg stod selv med det 

hele. 

www.uwes-have.dk 

 

 



Hvad siger kunderne? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Poulsen, Butik Marianne  

-For mig handler det om kemi – det er vigtigt at 

man så at sige ”taler samme sprog” og at man 

kender hinanden. Den følelse har jeg som kunde 

hos LHN.  

 

 

 

Butik Marianne                                                   

Nørre Vilstrup Bygade 45, Haderslev 

Curt Jacobsen, Klov & kloak 

-Fordelene for mig er at LHN er en lokal 

virksomhed, der yder en god service til en 

rimelig pris og man får sine ting til tiden. 

Derudover er det en styrke at LHN er 

grænseoverskridende og kender til de tyske 

forhold.                                                                       

- Økonomisystemet Ø90 er et rigtigt godt 

system – lige fra bogføring til fakturering. 

Autoriseret kloakmester & klovbeskærer 

Plantagevej 6, 6360 Tinglev 

curt.jacobsen@firma.tele.dk 

 



Rådgivningsvirksomheden LHN 

Vi tilbyder en lang række produkter der binder service og rådgivning 

sammen. Opgaverne kan enten løses som faste aftaler hos os, eller der kan 

aftales faste besøg af en virksomhedssekretær. 

Fordelen for dig 

Administrative lettelser, der giver dig mere tid til driften. 

Serviceydelser og produkter er i tæt samspil med de rådgivningsydelser, der 

spiller sammen med økonomstyring. 

Individuelle aftaler, så samarbejdet giver det bedste grundlag for dine 

beslutninger. 

Kontakt Team LHN Erhverv 

- vi kan optimere økonomistyringen i din virksomhed 

 

 

 

Kontakt: 
 

Teamkoordinator 
Carsten Schmidt 
Skatterådgiver 
Reg. revisor 
Tlf. 7364 2909 
E-mail: cas@lhn.dk 
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