Erhvervsportræt

Henrik Olsen hjælper dig med tallene
og de kringlede regler
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Virksomhed, forening eller privatperson. Henrik Olsen med 37 års revisorerfaring og eget statsautoriseret
revisionsfirma hjælper dig i mål med
tallene til rette tid.
Mange fra Gl. Rye kender Henrik Olsen fra FDF, Lyngbakkeforeningen,
mountainbikeklubben og menighedsrådet. Og ikke mindst selvfølgelig som far
til fire og Toves mand.
Endnu flere kender Henrik professionelt
som revisoren, talknuseren og systemudvikleren med mange års erfaring fra
store, kendte revisionskontorer Revisorgruppen Danmark, PWC, BDO m.fl. Kunder, samarbejdspartnere og kollegaer
har helt naturligt gennem årene skabt et
kæmpe netværk for Henrik, som han nu
bruger som selvstændig i Ry.

Der skal flere kunder til
Det er fire år siden, Henrik tog springet
og startede revisionsfirma i eget navn. De
første år fra hjemmekontoret i Gl. Rye;

nu fra kontorfællesskabet Kildebjerg Ry.
Alene flytningen af kontoret har hjulpet
Henrik til endnu flere kunder og kontakter, men også gjort hverdagen sjovere
og mere dynamisk. Placeringen er også
inspiration til navneændringen til Kildebjerg Revision. Med navneændringen vil
Henrik gerne drive det endnu videre og
søger aktivt nye kunder små og mellemstore virksomheder og privatpersoner i
områderne Ry, Skanderborg og Horsens.

Alle kan bruge en revisor
Som privat kan der være flere grunde til
at bruge en revisor. Alt fra hjælp til den
almindelige selvangivelse til fx solcelleregnskaber og forældrekøbslejligheder.
Henrik fortæller, at mange ikke er opmærksomme på fx håndværkerfradrag
og opgørelse af firmarejser. Henrik hjælper med at få det hele med til tiden, så
du ikke snyder dig selv.

terådgivning, indberetninger til det offentlige, generel rådgivning og mange,
mange andre ting.

Med i Krestongruppen
Den cand.merc.aududdannede Henrik er
glad for at have startet egen virksomhed.
Det har været en god hjælp at have én
stor, fast kunde, som han har i Krestonsamarbejdet. Kreston er en sammenslutning af revisionskontorer og verdens 13.
største af sin slags. Henrik laver hjælpemidler og værktøjer inden for kvalitetsstyring og effektivisering til den branche,
som han har nydt godt af i så mange år.
Han tager også rundt i det meste af landet og underviser andre Krestonrevisorer
i de programmer, han selv udvikler. Endvidere fungerer han som faglig hotline
indenfor revision og regnskab og står for
gennemførelse af kvalitetskontrol i flere
medlemsfirmaer hvert år.

Detailbutikker, håndværksmestre og produktionsvirksomheder bruger Kildebjerg
Revision som den professionelle partner
i forbindelse med bl.a. bogføring, udarbejdelse af regnskaber, revision, skat-

Få en uforpligtende snak med Henrik
Kontakt statsautoriserede revisor Henrik Olsen og få en uforpligtende snak om muligheder, fordele og prisniveau.
Hos Kildebjerg Revision får du høj personlig service og stor fleksibilitet gratis med i prisen.
Tlf. 8622 0001 · mail: h.b.olsen@gefiber.dk · www.kildebjerg-revision.dk

33

