
IVÆRKSÆTTERI



Al begyndelse er svær. Der er 
meget, du skal tage stilling til 
– og selvom det ønskede fokus, 
når man etablerer virksomhed, 
ofte er på andre ting end bog-
føring, skat og moms, så findes 
der en masse regler og proce-
durer, der skal tages forbehold 
for. Grænsen mellem succes og 
fiasko bestemmes således ofte 
af professionel rådgivning og en 
realistisk vurdering af projektet.

Vi har mange års erfaring med iværksættere, der 
ofte har andet i hovedet end økonomien. Derfor 
er det vigtigt, at du tilknyttes en rådgiver, der 
engagerer sig i din virksomhed – og som forstår, 
at bogholderi, skat, moms og andre regler ikke 
er dét, du ønsker at bruge din tid på.

3

I VÆ R K SÆT TE R I

2

I VÆ R K SÆT TE R I



Hos Revision Limfjord arbejder vi engageret og 
målrettet med iværksættere. Vi hjælper dig først 
og fremmest med at vurdere økonomien: Vi udarbej-
der et letforståeligt og realistisk budget, som viser 
konsekvenserne af det, du ønsker at igangsætte.

Revision Limfjord hjælper hvert år danske iværk- 
sættere med at udvikle deres forretning gennem 
vejledning om valg af virksomhedsform, regi- 
streringer og tilladelser samt hjælp til valg af 
økonomisystem og bogholderi.

“ For os var det naturligt, at vi 
skulle have en revisor til at hånd-
tere de økonomiske aspekter, 
og der er vi bestemt ikke blevet 
skuffede over Revision Limfjord.”

Vi hjælper dig med:

· Vurdering af økonomien

·  Udarbejdelse af et letforståeligt budget

·  Vejledning om valg af virksomhedsform, 
registreringer og tilladelser

· Valg af økonomisystem

· At klæde dig på til bogholderiet

Morsø Køl/Frys & Energi har i mere end 30 
år været en del af køle-, varme- og ener-
giindustrien. Virksomheden – der leverer 
kundetilpassede specialløsninger indenfor 
køl, varme og energi – har i løbet af de 
sidste år specialiseret sig i rådgivning/salg, 
montering og servicering af solenergi, som 
griber ind i nutidens trend med energibe-
sparelser og miljøvenlige løsninger.
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Er du interesseret i at starte 
egen virksomhed? Så kontakt 
Revision Limfjord til et uforplig-
tende møde med en af vores 
dygtige iværksætter-rådgivere.

Vi kan tilbyde dig:

· Erhvervsservice og bogføring

· Regnskaber

· Rådgivning om skatter og afgifter

Vi tilbyder desuden rådgivning om:

· Investeringer

· Krisehåndtering

·  Optimering – eksempelvis styring af 
projekter og brug af IT
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Holstebro  ·  Hurup  ·  Nykøbing Mors
Skive  ·  Struer  ·  Thisted

revisionlimfjord.dk 


