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– et PLUS for din 

forretning 
 

 

LHN Erhverv servicerer alle former for små og mellemstore 

virksomheder. Vores styrke? I LHN huset har vi hele 

rådgivningspaletten under ét tag! 
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Kontakt LHN Erhverv                                                                           

- vi er altid klar til en snak. 

LHN Erhverv yder rådgivning til små- og mellemstore virksomheder og 

udgangspunktet er altid din virksomhedens ønsker og strategi. Få 

overblik over din virksomheds økonomi. Vi giver dig strategisk sparring 

på de områder, du ønsker.   

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

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

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

samarbejdspartner. Ingen kan vide alt - så adgang til viden er 

essentielt.  

Men der er mere endnu: LHN har en tæt kontakt til myndighederne, 

når det fx drejer sig om at starte ny virksomhed op.  

Vi kan hjælpe dig med køb og salg af ejendomme, udarbejdelsen af 

juridiske kontrakter og lønservice, hvis du har medarbejdere - ja kort 

sagt kan vi tilbyde en meget spændende og konkurrencedygtig pakke. 
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Regnskab og bogføring                            

Bogføring, momsopgørelse og virksomhedssekretær                                                                     

Grundlaget for økonomistyring er en omhyggelig bogføring. Du kan 

lade os gøre arbejdet helt eller delvist, eller du kan lade en 

virksomhedssekretær komme ud til dig, når du har behov for det. 

Du får orden i dit bogholderi og hjælp til eksempelvis løbende 

kontering, regninger betalt til tiden, moms og skat ligeledes 

indberettet og betalt til tiden mm.  

Og så laver vi selvfølgelig den del af regnskabs- og 

administrationsarbejdet, som du måske synes, tager al for lang tid. 

LHN HR og Lønservice                                                                                                                         

Vi kan bl.a. hjælpe dig med lønsedler, indberetning til e-Indkomst, ATP 

og pension samt lønindeholdelse.  

Udover dette har vi også stor 

erfaring med ansættelses- og 

elevkontrakter, refusion ved sygdom, 

barsel og løntilskud samt anmeldelse 

af arbejdsskader.  

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. 
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Råbalance/periodeopgørelse og branchestatistik                                                                  

Løbende opgørelser over virksomhedens omsætning og status for en 

vilkårlig periode, samt mulighed for at indberette til branchestatistik. 

Årsrapport, skatteregnskab inkl. skatteoptimering                                                                                                                                                    

Årsregnskabet giver overblik over årets resultat og virksomhedens 

økonomi. Og det er altså et rigtigt godt grundlag for de fremadrettede 

beslutninger og værdifuld i dialogen med kreditinstitutioner.  

Årsrapport kan suppleres med en intern del i form af driftsanalyser, 

opdeling af indtjeningen på aktiviteter i virksomheden og en lang 

række nøgletal, der giver et godt grundlag for rådgivning om den 

fremadrettede økonomi. 

Skatteoptimering giver mulighed for valg af det rigtige skattescenarie, 

så du ikke betaler mere i skat end nødvendigt. Det minimerer nemlig 

risikoen for f.eks. at blive kategoriseret som hobbyvirksomhed.  

Der er mulighed for flere varianter af skatteregnskabet og vi tilpasser 

selvfølgelig produktet til lige netop din virksomhed. 

Budget 

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

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

et budget med en 5-års oversigt og med mulighed for senere at 

arbejde videre med det.  

Vi kan også lave en løbende opgørelser over virksomhedens 

omsætning og status med en vilkårlig periode.  
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Budgetopfølgning                                                                                                  

Mulighed for at følge op på såvel likviditet som på periodens resultat 

ved en sammenligning af bogføringen med det budgetterede.  

Budgetlægning og opfølgning på budgettet er en vigtig opgave, som du ikke 

kommer udenom. Vi sikrer dig et realistisk budget, der danner grundlag for 

virksomhedens produktion i den kommende periode. 

Andet 

Vi tilbyder kort og godt en lang række produkter der binder service og 

rådgivning sammen. Og uanset om dit firma er personlig drevet eller 

om vi snakker selskaber, kan vi give dig administrative lettelser, der 

giver dig mere tid til driften. 

Vores serviceydelser og produkter er i tæt samspil med de 

rådgivningsydelser, der spiller sammen med økonomistyringen. 

Udover dette kan vi lave 

individuelle aftaler, så 

samarbejdet giver det bedste 

grundlag for netop dine 

beslutninger. Opgaver som 

enten kan løses som faste 

aftaler eller hvornår og hvor 

du har brug for hjælp.  

Ens for vores rådgivning er, at vi tilpasser til netop din virksomhed. 
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Hvad siger vores kunder 

Christoph Roelfs - Synnejysk Invest ApS  

 -Jeg bruger LHN’s skatterådgiver Carsten 

Schmidt til bogføring og regnskab og det er 

godt at få lagt regnskabet i hænderne på 

nogle der virkelig ved, hvad de snakker om. 

Vi har også snakket ejerformer og i vores 

tilfælde, var det en klar fordel at omdanne 

vores første firma til et ApS. Det var ikke 

noget, vi selv havde tænkt over, hvis vi ikke 

havde fået sparring med LHN. 

Se mine hjemmesider her: maskeshop.dk - sendengave.dk - 

evigeblomster.dk - copenhagensmykker.dk 

Maibritt Skovbjerg - Akupunktur og velvære  

-For mig handler det om at vi taler samme sprog 

og at man kender hinanden. Den følelse har jeg 

som kunde hos LHN. 

Og så leverer LHN en god og hurtig service samt 

en professionel rådgivning.  

Man er aldrig nervøs for at tingene ikke kommer 

til tiden, så jeg er meget tilfreds. 

Se min hjemmeside her: 

akupunkturogvelvære.dk 

https://maskeshop.dk/
https://sendengave.dk/
https://evigeblomster.dk/
https://copenhagensmykker.dk/
http://akupunkturogvelvære.dk/Kontakt.html
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Hvad siger vores kunder 

Green maskinstation  

-Fordelene for os er at LHN er en 

lokal virksomhed, der yder en 

god service til en rimelig pris.  

Og at de er flersprogede, er en 

klar fordel, da vi også har 

samarbejde over grænsen. 

Derudover er det en styrke at LHN er grænseoverskridende og kender til 

de tyske forhold. Deres økonomisystem passer mig rigtig godt– lige fra 

bogføring til fakturering. 

Se vores hjemmeside her: green-maskinstation.dk 

Claus Deneken - Cmd Transport ApS   

-Jeg får lavet mit ApS regnskab ved LHN’s 

skatterådgiver Carsten Schmidt. 

Derudover bruger jeg også LHN’s 

virksomhedssekretær ordning.  

Arbejdet bliver udført med stor erfaring og jeg 

sparer tid ved ikke selv at skulle klare al 

kontorarbejdet og kan koncentrere mig om at 

drive virksomheden.  

Se min hjemmesiden her: deneken.dk 

 

https://green-maskinstation.dk/
https://deneken.dk/
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Rådgivningsvirksomheden LHN 

Vi yder rådgivning til små- og mellemstore virksomheder og 

udgangspunktet er altid din virksomhedens ønsker og strategi. Du får 

overblik over virksomhedens økonomi, og vi giver dig strategiske 

sparring på de områder du ønsker.   

Fordelen for dig 

Administrative lettelser, der giver dig mere tid til din virksomhed. 

Individuelle aftaler, så samarbejdet giver det bedste grundlag for dine 

beslutninger.  

 

 

 
 

 

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

 

Vivian Wolff Schmatz 
Regnskabsassistent 
Tlf. 7364 2933 
E-mail: vws@lhn.dk 

 

Besøg os på www.lhn.dk 

14-02-2022 


