En aktiv og troværdig samarbejdspartner
- digitalt bogholderi hos Klima-Energiservice
Klima-Energiservice leverer energivenlige løsninger inden for ventilation, varmepumper og
målinger af indeklima. Da direktør Miki Lautrup Lambastein startede virksomheden i 2019,
havde han brug for hjælp til at håndtere den administrative del af driften, og kontaktede 2
Plus To ApS. Samarbejdet sikrer Miki Lambastein ro til at bruge sine egne ressourcer på
udvikling og drift, og han omtaler det i dag som uundværligt.
Havde behov for erfaring og et aktivt samarbejde
Som nystartet virksomhedsejer var Miki Lambastein sikker på, at nogle af forretningens
administrative opgaver skulle udliciteres. I begyndelsen brugte han et revisionsfirma, men
oplevede ofte at blive mødt af nye medarbejdere, som han måtte sætte ind i sin forretning gang på
gang. Han beskriver med egne ord, at han aldrig har haft interesse for regnskab, så det var vigtigt
for ham at finde en samarbejdspartner med erfaring, og viljen til at være aktiv i det praktiske
samarbejde.
Nemt og bekvemt med digital bogføring
“Jeg blev sat i forbindelse med Hanne Friis fra 2 Plus To gennem en fælles forretningsforbindelse,
og jeg var faktisk en smule skeptisk, da vi skulle mødes første gang”, fortæller han. “Men jeg
kunne mærke med det samme, at hun havde en helt anden tilgang til tingene. Hun var
vedkommende, og sagde til mig, at nu skulle hun nok klare det med regnskab, så jeg kunne tage
hjem og passe min forretning”. I praksis uploader Miki Lambastein sine kvitteringer digitalt til 2 Plus
To, hvorefter Hanne Friis klarer det praktiske frem til årsrapport og SKAT, som blåstemples hos en
autoriseret revisor. Miki Lambastein har altid adgang til de informationer, han har brug for, og kan
trække på 2 Plus To efter behov.
Bogholderi på tværs af lande og regelsæt
Udover Klima-Energiservice i Danmark har virksomheden en udenlandsk søstervirksomhed.
Miki fremhæver, hvordan Hanne Friis var meget omstillingsparat, da han foreslog, at hun også
håndterede bogholderi for denne del af hans forretning. “Det var jo umiddelbart en kompliceret
opgave, fordi hun skulle sætte sig ind i et andet regelsæt og håndtere en sprogbarriere. Men hun
tog opgaven med stort gå-på-mod, og håndterer det upåklageligt”, siger han.
Sikkerheden i en dedikeret samarbejdspartner
“Mine ressourcer skal bruges på at skaffe kunder, og udføre arbejdet. Og så er det vigtigt for mig,
at det administrative bliver klaret uden fejl, så jeg får mest muligt tilbage igen, og overholder alle de
nødvendige regler. Det ved jeg, jeg kan stole på, Hanne klarer”, fortsætter Miki Lambastein. Han
tilføjer, at der som relativt nystartet virksomhedsejer er en stor sikkerhed i at have 2 Plus To bag
sig, for Hanne Friis er netop den aktive medspiller, han havde håbet på. “I dag kan jeg simpelthen
ikke forestille mig, hvordan jeg skulle undvære samarbejdet, og udgiften tjener sig hjem igen ved,
at jeg kan bruge min tid, hvor jeg er stærkest”, slutter han.

