
NYHEDSBREV 

Vi vil rigtig gerne holde jer opdateret m.h.t. hvad der sker i vores

firma, som vi er så glade for at I er en del af. 

Vi anser nemlig vores kunder som mere end bare klienter, I er

ifølge os en del af vores RéVision+ familie. Og det er vi rigtig

taknemmelige for.

Vi har derfor nu fornøjelsen af at byde velkommen til vores

første eksterne nyhedsbrev. 

 

God læsning. 

Her går det godt...
Man kunne fristes til at bruge sætninger 'det skal nok blive godt

igen', som man ser plastret alle steder grundet Corona og alskens

trælserier, men da vi gerne ser kulturen hos RéVision+ som

positiv, er det også med den optik dette nyhedsbrev bliver

skrevet. 

For det går faktisk ret godt. 

Kære kunde

December 2020

 



Statsautoriseret revisor Henrik

Tange, der ses på billedet

herover, har fået ansvaret for

vores afdelinger  i både Aars,

Bjerringbro, Viborg og Randers.

Henrik har seks ansatte

tilknyttet. 

Herudover har vi trainee Sanuja

Gengatharan der sidder både på

kontoret i Aars og Randers.     

Søren er noget så specielt som

revisor og landmand. Dvs. han

arbejder man-tors i Søborg og

returnerer til Mors fre-søn hvor

han passer et lille landbrug.  

Også i Søborg går det godt. Her har

vi statsautoriseret revisor Søren

Søndergaard på kontoret sammen

med Adile Kücuk, Diyar Kücuk og

Aise Demiraslan der netop er

tiltrådt 1.nov.  

Søren Søndergaard 

Jesper Sand.

Henrik Tange Lokalt nyt fra internettet 
Vi har ligget vandret for at få den

nye hjemmeside klar. 

Dette havde deadline 1.september,

men Corona og livet kom i vejen,

og vi nærmer os endelig mål. 

Ta' altid gerne et kig på

www.revision-plus.dk og se vores

opdateringer og nyheder. Her kan

du altid finde billeder og

kontaktinfo på alle i firmaet, samt

mange andre relevante

informationer.  

Vi har fået et nyt og rigtig dejligt

kontor i Nibe Erhvervspark Skalhuse 5,

9240 Nibe.

Det er et kontorfællesskab med mange

andre virksomheder, og der er et godt

socialt fælleskab og gode faciliteter. 

Vi sidder nu 6 personer herude: René

Aagesen, Keld Jensen, Trine

Lillienskjold, Claus Skoda, Tulle Skoda

og Line-Maria Bast.  

 

Som den opmærksomme læser

har opdaget er det flotte billede

øverst på nyhedsbrevet en

oversigt over alle vores

afdelinger. 

Dette skildrer hvad man har

brug for - eller kan få brug for

når man er erhvervsdrivende. 

RéVision+ er mere end regnskab

og revision -det er  nu en

rådgivningsvirksomhed.  Vi

sætter en ære i at kunne vejlede

kunderne hele vejen rundt i

forløbet fra start og vækst, til

generationsskifte eller pension.  

Spændende ny firmastruktur 

I den internationale afdeling kan vi nu

bekendtgøre, at vi har fået en afdeling i

Indien. Det er et spændende tiltag, som

vi gerne fortæller mere om ved

interesse.

 
Statsautoriseret revisor Jesper Sand har

indgået partnerskab med os, og har

åbnet en afdeling i Horsens. Det bliver

et spændende samarbejde. 

Man kan læse mere i en artikel her: 

https://hsfo.dk/artikel/revisionsfirma-

kommer-til-horsens-med-nyt-koncept-

mange-revisionsfirmaer-er-faldet-lidt-

i-søvn-det-er-vi-ikke  

Nyt kontor i Nibe   

Claus, Tulle, Keld,René Aa. 

Nyt kontor i Horsens   



Kvist Revision er gået

sammen med os og hører nu

under RéVision+. Billedet er

taget i det flotte nye kontor i

True ved Tilst,  og der er

siden den dag allerede sket

nye tiltag. Vi har f.eks. fået

Jakob Drongesen med på

holdet.  

Det er et super skarpt team vi

har fået sat, og vi glæder os til

det fremtidige samarbejde. 

Teamet består nu af

statsautoriseret revisor Henrik

Rummenhoff og Director

Peter Mørkved der begge er

partnere. René B. Nielsen

fungerer som afdelingsleder,

Martin Bay og Jakob

Drongesen er begge på

kontoret som revisorer,

Mikkel er praktikant, Heidi

Hjortshøj er kontorassistent,

Kristian Moltsen er revisor-

elev.   

Herudover kan nævnes at vi

også har fået afdelinger i

Glostrup hvor Erland Jensen

sidder i den daglige drift,

samt i Odense der holder

åbent efter aftale. Så der er

nok afdelinger at se til

efterhånden, men det er også

farligt at kede sig - har vi hørt. 

Ny stor afdeling i Århus 

Vi åbner et nyt kontor i Aalborg

der skal fungere i stedet for

kontoret i Storvorde, hvor

bygningen nu bliver solgt. 

Det nye kontor er beliggende i

Black Box der huser mange

andre virksomheder og har et

innovativt og kreativt miljø. 

Dagligt vil HR ansvarlig Line-

Maria Bast være at finde her, så

der er mulighed for drop-off ift.

bilag og dokumenter.

Indgang B på Porsvej 2, 9200

Aalborg SV.  

Nyt kontor i Aalborg

Martin, Kamilla, Henrik R., René B., Mikkel, Heidi, Kristian, Peter. 

Line-Maria Bast

Når man ikke er en del af hverdagen

internt hos RéVision+ kan det være

svært at gennemskue og overskue

behovet for den store udvikling og

fremgang - og måske kan I sætte

spørgsmålstegn ved tempoet det hele

sker i. 

Vi er klar over, at det kan virke

voldsomt, men ikke desto mindre er

alle tilføjelser nøje gennemtænkt og I

kan være sikre på, at det fortsat er jer

som kunder og samarbejdspartnere

der er vores nr.1 ift. prioritering og

indsats.  

Hvorfor skal der udvides?
Vi vil i fremtiden sende et

nyhedsbrev ud, så du altid  kan

være opdateret på nyt fra din

revisor og

rådgivningsvirksomhed. 

Her vil der stå vigtige

informationer omkring

deadlines og andre økonomiske

tips og tricks du kan få glæde

af i din virksomhed, samt

intern information omkring

RéVision+. 

Meld dig til, så holder du dig

altid på forkant. 

Vi lover ikke at spamme dig.  



Vi udvider derfor for at gøre 2+2 til mere

end =4. Lovgivningen bliver mere og mere

kompleks, og derfor kan vi kun give jer den

bedste rådgivning ved at have flere

statsautoriserede revisorer, der er

generalister men med hver deres

specialistviden. Samtidig gør det os mindre

sårbare overfor sygdom eller lignende, da

én statsautoriseret revisor kan tage over for

en anden hvis behovet en dag måtte opstå. 

Ingen kan alt, alle kan noget 
og tilsammen kan vi det hele. 

Erfarne regnskabschefer der kan sætte

fakturering i system og kigge på

kreditdage til kunder og fra

leverandører.  

Inkassoabonnement hvor virksomheder

til fast årlig pris på 5000kr. kan sende et

ubegrænset antal sager til inkasso og

dermed sikre indbetaling fra kunder. 

Strategikonsulenter som hjælper med

strategiske frasalg af aktiver og

aktiviteter, samt oplæg og

implementering af ny forretningsplan på

baggrund af strategianalyser og

økonomiske beregninger fra revisorer -

muligvis betalt af offentlige tilskud. 

Vores mål er at hjælpe vore kunder fra

iværksætter til pension. Vi samarbejder

hellere end gerne med de rådgivere som

vores kunder har i dag, eller som findes

lokalt. Men via vores setup kan vi nu sikre

alle den bedste rådgivning, når der er brug

for det. F.eks. ved vi allerede nu, at

momsgælden skal betales 1.marts 2021 for

rigtig mange virksomheder. Dette kan give

likviditetsproblemer. Vi kan hjælpe med

følgende der forbedrer likviditeten.

Og hvorfor så advokater,
pensionsmæglere,
forsikringsrådgivere mv.?

Nødplan ved længerevarende

fravær af nøglemedarbejdere

som følge af eksempelvis corona

fra strategikonsulenter. Dette

kan muligvis betales af

offentlige tilskud.Sikring af

indkomst under sygdom med

gratis pensionsabonnement. 

Sikring af personaletrivsel og

stresshåndtering under corona

med vores HR og

personalekonsulent Line-Maria

Bast. Kontakt hende i dag på

lin@revision-plus.dk og få en

snak.  

Som afrunding på vores første

nyhedsbrev, vil vi minde om, at

de af jer der betaler topskat, bør

overveje muligheden for

indbetaling af pension inden

nytår. 

Kontakt meget gerne vores

specialist indenfor

pensionsmægling Henrik

Wohlander på 

hwo@revision-plus.dk hvis du

har brug for råd og sparring. 

Endvidere modtager mange af

jer lige nu prisforhøjelser på

jeres forsikringer. Kontakt gerne

vores forsikringsrådgiver John

Van De Weerd på john@care-

4.dk og få trykprøvet de priser I

har i dag. 

  

Aktuelt. 

  

Rigtig god jul
og godt nytår 
fra alle os hos 

RéVision+ 


