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Du sparer tid ved at samle de mange 
arbejdsgange i en digital løsning.

Find et system der kan håndtere alle 
dokumenter, regnskabsdata, fakturering, 
foderplaner, sprøjtejournaler, kontrakter – 
og hvad du ellers har af dokumenter.

Det er vigtigt, at du let kan skabe dig et 
dagligt økonomisk overblik.

Det kan være godt givet ud at frigive 
noget tid så du kan være leder for dine 
medarbejdere, deltage mere aktivt i din 
virksomhed, eller få mere tid med familien.

1.DIGITALISER PAPIRARBEJDET

LÆS MERE

Find et system der kan håndtere:

Bilag

Regnskabsdata

Foderplaner

Sprøjtejournaler

Kontrakter

Det sikrer dig et hurtigere overblik, det 
letter arbejdsgangen og sikrer et hurtigere 
flow fra modtagelse af faktura til betaling, 
arkivering og bogføring.

Vi anbefaler, at du som landmand 
bruger Summax. 

Summax er et digitalt økonomisystem som 
består af et e-arkiv og et e-faktura modul. 
Systemet findes også som en praktisk app, 
og er udviklet til landmænd.

“Summax giver dig et dagligt økonomisk 
overblik. App’en er utrolig nem at bruge, og 
forenkler din hverdag.”

Anja Klausen Nielsen
Revisorassistent, Fjordland“

https://fjordland.dk/
https://fjordland.dk/revision-oekonomi/bogholderi/summax-elektronisk-e-arkiv-og-e-faktura-modul/?utm_source=5+tips&utm_medium=LeadMotor&utm_campaign=summax&utm_id=ebog+2
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SMID DINE ADMINISTRATIVE OPGAVER

I en travl hverdag med produktion, 
optimering af din virksomhed og alt 
muligt andet, kan det være svært at sætte 
sig ind i alle regler om løn, feriepenge, 
overenskomster m.m. 

Lønadministration kan opleves som bøvlet 
og kan komme til at sluge meget energi, 
fordi der er mange frister og regler at 
overholde.

Overvej om det vil være en god 
idé at få assistance til f.eks. 
bogholderi eller lønservice. 

Opgaverne kan tage uforholdsmæssigt 
lang tid - tid du kunne have brugt på at 
koncentrere dig om det der skaber værdi i 
din virksomhed, og det du er bedst til.

ADMINISTRATIVE OPGAVER1.
Med assistance fra en virksomheds-
sekretærer får du hjælp til dine 
administrative opgaver.

Du får hjælp til at få et overblik og bedre 
systematik i arbejdet.
Se mere her.

2.

Vi har gode erfaringer med outsourcing af:

LØNADMINISTRATION2.
Der er meget at holde styr på når det 
kommer til regler om løn, feriepenge, 
overenskomster osv.

Vores lønadministration har styr på 
indbetaling af Løn, A-skat, AM-bidrag, ATP, 
Pension og Feriepenge m.m. – en god 
professionel hånd, der frigiver tid for dig.
Se mere her.

LÆS MERE

https://fjordland.dk/
https://fjordland.dk/revision-oekonomi/bogholderi/frigoer-din-tid-med-en-virksomhedssekretaer-fra-fjordland/?utm_source=5+tips&utm_medium=LeadMotor&utm_campaign=virksomhedssekretaer&utm_id=ebog+2
https://fjordland.dk/revision-oekonomi/bogholderi/loenservice-vi-laver-din-loenadministration-spar-tid-og-ressourcer/?utm_source=5+tips&utm_medium=LeadMotor&utm_campaign=l%C3%B8nadministration&utm_id=ebog+2
https://fjordland.dk/revision-oekonomi/bogholderi/?utm_source=5+tips&utm_medium=LeadMotor&utm_campaign=bogholderi&utm_id=ebog+2
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Udbuddet af finansielle produkter er gået fra 
at være få og forholdsvis simple produkter, 
til at være mange og meget komplicerede 
produkter, der kan være svære at forstå.

Konsekvensen af dine finansielle valg kan 
være ugennemskuelige, og variere meget, 
alt efter dit valg af produkter.

At finde den finansielle løsning, der 
matcher dine ønsker, kræver overblik og 
indsigt. 

Overblik over konsekvenserne og indsigt i 
prissætningen af finansielle produkter.

Det giver ro og overskud, at have en 
sparringspartner, der kan, tør og vil indgå i 
en konstruktiv dialog omkring din
virksomheds finansieringsmuligheder.

FÅ STYR PÅ DIN FINANSIERING

LÆS MERE

3.
Derfor skal du se på din finansiering: 

Du kan opnå større handlefrihed 
ved projekter ved et solidt og 
gennemarbejdet prospekt.

Du kan opnå større handlefrihed 
med dit pengeinstitut hvis du har en 
finansieringsstrategi.

Et godt forarbejde, et gennemarbejdet 
budget og de rigtige betragtninger 
ift. dine drømme og fremtidsplaner 
sikrer stor succesrate når du skal tale 
finansiering meddit pengeinstitut.

Når du har brug for at finansiere eller 
refinansiere gennem dit pengeinstitut, er 
troværdighed i dine budgetter med til at 
bane vejen for dig.

Økonomisk bæredygtighed er vejen 
frem og altafgørende for succes hos dit 
pengeinstitut.

https://fjordland.dk/
https://fjordland.dk/revision-oekonomi/strategi-finansiering-investering/finansiering-i-landbruget/?utm_source=5+tips&utm_medium=LeadMotor&utm_campaign=finansiering&utm_id=ebog+2
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OPTIMÉR DIN STRATEGI

LÆS MERE

Med en gennemarbejdet strategi for din 
virksomhed viser du, at du har forholdt dig 
til både virksomhedens, og dine egne svage 
og stærke sider.

Du viser, at du vil sikre fokus på udviklingen 
og resultater ved at sætte mål – og opnå 
dem. 

Strategien er med til at sikre et bedre
samarbejde med dine finansielle partnere, 
fordi de kender dine mål for din virksomhed.

En synlig strategi giver også at give 
dine medarbejdere et overblik over 
virksomhedens retning og udvikling. 

Det er med til at fastholde gode og dygtige
medarbejdere, fordi de føler sig involveret i
virksomheden.

Derfor skal du optimere din strategi:

En strategi for dit landbrug sikrer, at du 
holder kursen frem mod dine mål.

Samarbejdet med realkredit og 
pengeinstitut forløber mere smidigt, når 
du har en virksomhedsstrategi at lægge 
på bordet.

En strategi skaber troværdighed hos 
realkredit og pengeinstitut.

En strategi hjælper dig med at realisere 
dine planer og drømme.

4.

At finde en god sparringspartner kan være 
nøglen til at løfte strategiprocessen til et 
nyt niveau.“

https://fjordland.dk/
https://fjordland.dk/revision-oekonomi/strategi-finansiering-investering/virksomhedsstrategi-for-dit-landbrug/?utm_source=5+tips&utm_medium=LeadMotor&utm_campaign=virksomhedsstrategi&utm_id=ebog+2
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TJEN PENGE 
PÅ MILJØGODKENDELSE

Hvis din miljøgodkendelse er mere end 
2 år gammel, kan det svare sig at få den 
opdateret. 

Med en ny miljøgodkendelse kan du 
øge antallet af dyr og ændre på ind- og 
afgangsvægt uden at skulle søge om ny 
godkendelse.

Miljøgodkendelsen tjener sig selv ind i løbet 
af det første år, og sikrer dig samtidigt en 
årlig gevinst. 

Den øger dit dækningsbidrag, og i 
dermed din bundlinje.

Et miljøtjek er en hurtig beregning af 
mulighederne på din ejendom. 

Der kan tages udgangspunkt i konkrete 
ønsker til produktionen, eller der kan 
laves en generel vurdering af, hvor stor en 
produktionstilladelse,  ejendommen kan 
rumme.

Godkendelse 2017

5.
Antal årskøer 124 stk.

Antal årskvier 120 stk.

Udskiftningsprocent 40 %

Mælkeydelse 10.500 kg.

Dækningsbidrag pr. ko 12.000 kr.

Samlede dækningsbidrag 1.488.000 kr.

Godkendelse 2021

Antal årskøer 133 stk.

Antal årskvier 91 stk.

Udskiftningsprocent 30 %

Mælkeydelse 10.500 kg.

Dækningsbidrag pr. ko 12.000 kr.

Samlede dækningsbidrag 1.596.000 kr.

Dækningsbidraget er steget med 
108.000 kr.

LÆS MERE

https://fjordland.dk/
https://fjordland.dk/miljoe-naturklima/miljoegodkendelse-af-husdyrbrug/
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HVORDAN KAN VI HJÆLPE DIG?

KONTAKT OS HER

Fjordland er en af Danmarks største
landboforeninger og 
rådgivningsvirksomheder.

Vi er førende med fagspecifik og højt
specialiseret rådgivning til dig som er
professionel landmand.

Økonomi, revision & skat

Jura

Ejendomshandel

Virksomhedsrådgivning

Miljø, ESG og naturrådgivning

Kvægrådgivning

Svinerådgivning

Planteavlsrådgivning

Bygningsrådgivning

Vi har rigtig mange kompetencer samlet, så
behøver du kun kontakten ét sted for at få 
den rigtige hjælp.

Vores eksperter er nemlig vant til at trække
på hinandens viden og dækker tilsammen
de allerfleste af vores kunders behov for
specialviden.

Hos os får du hjælp og rådgivning, der er 
nede på jorden og i øjenhøjde.

Størrelsen på din virksomhed er ikke
afgørende for os – vi yder eksperthjælp til 
alle.

Fjordland Skive
Resenvej 85
7800 Skive
Tlf.: 96 15 30 00

Fjordland Thisted
Silstrupparken 2
7700 Thisted
Tlf.: 96 18 57 00

Fjordland Lemvig
Industrivej 53
7620 Lemvig
Tlf.: 96 63 05 44

https://fjordland.dk/kontakt/?utm_source=5+tips&utm_medium=LeadMotor&utm_campaign=kontakt&utm_id=ebog
https://fjordland.dk/kontakt/?utm_source=5+tips&utm_medium=LeadMotor&utm_campaign=kontakt&utm_id=ebog

