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JULEN STÅR FOR DØREN, OG VI BYDER DET NYE ÅR VELKOMMEN  

 

Vi sender dig vores allerbedste ønsker om en glædelig jul og et fantastisk nytår, og takker dig for det gode 

samarbejde, vi har haft i det forløbne år. 

 

Også i 2019 har vi budt velkommen til nye kolleger i vores virksomhed. Vi har ansat Britta Olsen, Kasper Siehr 

og Christina Frederiksen. Britta og Kasper har deres daglige gang på kontoret i Holbæk, mens Christina er ansat 

i vores afdeling i Herlev. 

 

Vi kan også sige tillykke til nogle af vores dygtige medarbejdere, som har afsluttet uddannelse i løbet af året. 

Karina Elgaard Clausen og Julie Simoni har afsluttet HD-studiet, og er nu klar til at læse videre på cand. merc. 

aud-studiet. Og Lars Enevoldsen har afsluttet cand. merc. aud-studiet. Alle 3 med resultater, som både de og vi 

kan være stolte af. 

Og mens vi alle i virksomheden løbende efteruddannes, er vores elever og yngre medarbejdere gået i gang med 

HD-studiet, så vi fortsat sikrer et højt fagligt niveau. 

 

Høj faglighed er der brug for med indførelsen af blandt andet den nye ferielov, som har givet udfordringer for 

alle med ansatte, men også i forhold til de ændringer, der hele tiden sker på regnskabs- og rådgivningsområdet 

og ikke mindst i skattelovgivningen.  

 

I Dansk Revision laves løbende vejledninger, som fremgår af hjemmesiden www.danskrevision.dk. Her finder 

du mange nyttige oplysninger, men særligt vil vi henlede opmærksomheden på følgende: 

 

- Ændring af selskabsloven den 9. april 2019, hvor det blev vedtaget at afskaffe IVS-selskabsformen. Link, hvor 

der kan læses mere: https://www.danskrevision.dk/ivs-aps/ 

 

- Personalegoder 2019. En vejledning, hvor der kan findes mange svar på beskatning af personalegoder. 

https://www.danskrevision.dk/media/241127/personalegoder-2019-dansk-revision.pdf 
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- Biler. Skat og moms 2019. Også en god vejledning, som besvarer mange spørgsmål om skat og moms i forbin-

delse med køb og anvendelse af biler i virksomheden. https://www.danskrevision.dk/media/241129/biler-skat-

og-moms-2019-dansk-revision.pdf 

 

Derudover lægger vi også løbende faglige nyheder og andet nyt om vores virksomhed ind på facebooksiden 

”Dansk Revision Holbæk”. 

 

 

Endnu en gang tak for året, der går på hæld. Vi håber, at du og din familie får en rigtig dejlig jul, og at I kom-

mer godt ind i det nye år. Vi glæder os til at fortsætte vores gode samarbejde ind i 2020.   

 

 

Dansk Revision Holbæk/Odsherred/Herlev                                                                                      

Godkendt revisionspartnerselskab 

 

 

 

 

Henrik Brusgaard                                              Gert Jensen                             Michael Hjorth Danielsen 

Partner, registreret revisor                             Partner, registreret revisor                  Partner, revisor cand.merc.aud.
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