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Totalabonnement 
- Din faglige partner i revisionsbranchen. 

 
 

Du får adgang til alle værktøjer på fagligafdeling.dk. Her er fx eksempler på 

erklæringer, beregningsskemaer til befordring, goodwill, nedskrivningstests, refusion af 

elafgifter, beregning af dagsværdi på ejendomme og meget andet. Værktøjerne 

opdateres jævnligt, og hver 2. uge får du en mail om opdaterede værktøjer. 

 
Ring eller skriv med hotline spørgsmål, fx om udformning af en erklæring, 

præsentation af en regnskabspost eller formulering af revisions-dokumentationen. 

Mange abonnenter bruger dette til et sikkerhedstjek inden afgivelse af erklæringer og 

lignende. Hotline er spørgsmål der kan besvares verbalt på ca. 15 minutter. 

 
4.950 kr. kvartalsvist. Rabat kan aftales, hvis I er flere virksomheder i en gruppe som 

tegner abonnement samtidig, og hvis I udnævner en fagansvarlig som tager den 

første hotline i afdelingen, således at Faglig Afdeling kan koncentrere hotlinen til én 

person. 

 
Med totalabonnement når du rabat på øvrige ydelser, fx intern kvalitetskontrol, 

udformning af erklæringer, assistance med revisionshandlinger og dokumentation 

mv. Rabatten udgør 18,75 procent (normal timepris 1.600 kr. eks. moms per time. Din 

timepris er 1.300 kr. eks. moms per time). 

 
 Opdaterede værktøjer til praktisk brug i din virksomhed. 

 Udvalgte kundeinfo-brochurer, fx om fravalg af revision. 

 Hotline, så du undgår at træde ved siden af. Hurtigt svar 

 Faglig sparring med andre revisorer. 

 Rabat på andre opgaver. 

 Faglig Afdeling a/s er ansvarsforsikret som revisionsvirksomhed. 

 

 

Kontakt Faglig Afdeling a/s (Bjarne Aalbæk) på info@fagligafdeling.dk 

eller telefon 70 10 70 12 og hør mere eller book abonnementet. 

  

Værktøjer 

Hotline 

Hvad koster 

det? 

Hvad får jeg 

ud af det? 

Rabat 

http://www.fagligafdeling.dk/webshop
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HE Revision, Henrik Eriksen 
Abonnementer: Totalløsning, kvalitetsstyringsmanual og kundevendte artikler 

 

Jeg ville ikke kunne drive min registrerede revisionsvirksomhed uden Faglig Afdeling a/s. 

Hotlinen: Intet problem har været for stort eller for lille for at kunne trække på Faglig 

Afdeling. Problemstillinger pr. mail har altid været besvaret inden for 24 timer. Mange 

spørgsmål er blevet stillet siden 2012, men jeg husker særligt et par stykker: 

• En af mine kunder, en tømrer, hvis regnskab fik erklæring med sikkerhed, skulle 

ombygge vores private bolig for et ikke ubetydeligt beløb. Jeg spurgte Faglig Afdeling om 

der kunne være problemer med habilitet, selv om arbejdet blev udført på helt normale 

forretningsmæssige betingelser. Efter en konkret vurdering og gennemgang af data, 

konkluderede Faglig Afdeling, at ombygningen var så omfattende, at min uafhængighed 

var i fare. Det var således ikke mig der påtegnede tømrerens regnskab det år. 

• En anden sag handlede om en koncern, hvor datterselskaberne ejede 

udlejningsejendomme. Selvom koncernen var fritaget for at udarbejde 

koncernregnskaber, krævede kreditgiver det ene år et rigtigt koncernregnskab med 

eliminering af interne avancer og mellemregninger. Jeg læste op på reglerne for 

koncernregnskaber og endte med 3 helt konkrete problemstillinger, som jeg sendte videre 

til Faglig Afdeling. Dagen efter havde jeg et fyldestgørende svar med besked om, at hvis 

jeg havde yderligere problemstillinger, kunne jeg bare ringe. 

Vi bruger hotlinen, nærmest en gang om ugen. 

Vi har som regel hvert forår nogle omstruktureringer vedrørende vores kunders 

virksomheder med skattefrie omdannelser og aktieombytninger. Jeg er altid sikker på at 

kunne finde de sidste nye skabeloner til både mine og ledelsens erklæringer på Faglig 

Afdelings hjemmeside. 

Henrik Eriksen, registreret revisor og indehaver af revisionsfirmaet HE Revision i Korsør. HE 

Revision har 2 ansatte. 
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