
•     Bogføring

•     Momsregnskab

•     Lønsumsafgift

•     Lønregnskab

•     Årsregnskab

•     Selvangivelse

•     Forskudsopgørelse

Jeg vil præsentere mig selv således:

Henrik Brandt

Født 1959

•    7 1/2 års militærtjeneste i Flyvevåbnet med ansættelse 

    på administrationskontor

•    3 års ansættelse som revisorassistent hos 

    statsautoriseret revisor

•    3 års ansættelse som regnskabschef i en 

    håndværksvirksomhed

•   17 år som administrerende direktør og medejer af en  

    produktionsvirksomhed

•    Selvstændig revisor siden 1987 - sideløbende 

    med øvrig karriere

•    Uddannet inde for personlig udvikling og coaching. 

    Se eventuelt nærmere på www.komvidere.nu

Henrik Brandt
Rørholm 16, 4000 Roskilde

Tlf: 46 75 72 71, Fax: 46 75 72 77
Mobil: 40 75 72 71

henrik@brandt-dk.com
www.brandt-dk.com



Bogføring
 
Enhver virksomhed er forpligtet til at lave 
løbende bogføring over udgifter, indtægter, 
aktiver og passiver. Jeg tilbyder min assistance 
med disse opgaver.
Opgavernes udføres efter dine behov og 
ønsker:

• Jeg kan udføre opgaven efter foreviste bilag. 

• Du kan bogføre kasserapporter og overlade  
 dem til mig til videre behandling. 

• Du kan stå for den samlede bogføring, og   
 overlade afstemning og efterposteringer 
 til mig. 

•  Opgaverne kan udføres fra mit kontor eller  
  hos dig. 

Mulighederne er mange. Vi kan i fællesskab 
finde den optimale løsning for dig.

Momsregnskab

Virksomheder, der er momsregistreret, 
skal løbende beregne og afregne moms til Skat.

Jeg tilbyder assistance med beregning af 
momsen ud fra den foretagne bogføring.

Lønsumsafgift

Virksomheder, der er lønsumsregistreret, skal 
beregne og afregne lønsumsafgift til Skat.

Jeg tilbyder assistance med beregning af 
lønsumsafgiften ud fra den foretagne bogføring.

Lønregnskab

Har du ansatte, er du forpligtet til at indeholde 
og afregne forskellige ydelser som:

•  A-skat 
•  AM-bidrag 
•  ATP 
•  Feriepenge 

Jeg tilbyder assistance med lønberegning og 
beregning af diverse ydelser.

Årsregnskab

Ved udgangen af et regnskabsår er enhver virk-
somhed forpligtet til at opstille et årsregnskab, 
der bl.a. danner grundlag for selvangivelsen.
Angivelses- og betalingsfriserne er:

Jeg tilbyder assistance med udarbejdelse af 
årsregnskabet, ud fra foretaget bogføring, for-
eviste bilag og meddelte oplysninger.

Selvangivelse

Til brug for skatteberegningen skal 
regnskabspligtige indgive selvangivelse til 
skattevæsenet.

Jeg tilbyder assistance med udarbejdelse af
 selvangivelsen.

Forskudsopgørelse

Hvis du forventer væsentlige ændringer i ind-
komster og fradrag i forhold til det indkomstår, 
der ligger to år før det aktuelle indkomstår, bør 
du foretage en ændring af forskudsopgørelsen. I 
modsat fald vil du risikere, at indbetale for meget 
i løbende B-skat eller få en ubehagelig restskat.

Jeg tilbyder assistance med udarbejdelse af 
forskudsopgørelsen

A/S og ApS

Loven foreskriver, at selskaber revideres af en 
statsautoriseret eller en registreret revisor.

Jeg tilbyder min assistance som freelance 
bogholder med bogføringsopgaver, 
momsberegning og lønregnskab m.v. 


