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TREKRONER REVISION N S  
STAT SAI*TOIZ.ISEREDE< REVISORER 

Historie 
Firmaet blev grundlagt i 1983 af statsautoriseret revisor Lauge Schmidt og -s 

har således serviceret klienter i mere end 20 år. 

Vi beskæftiger i dag 26 engagerede medarbejdere, heraf 22 revisorer med 
en bred faglig og teoretisk baggrund. Alle medarbejdere deltager Iobende i 
kurser og videreuddannelse, således at den faglige kvalitet sikres. 

Klienter 
Vi servicerer klienter indeon for traditionelle sektorer som advokater, læger, 
tandlæger, psykologer, handværkere, engros-, handels- og 
håndværkervirksomhed, landbrug og pengeinstitutter. Herudover har vi 
igennem årene oparbejdet særligt kendskab til klienter indenfor den sociale 
sektor, og servicerer en del opholdssteder, botilbud, familieplejeforeninger 
og skoler. 

Vi betjener klienter over hele landet, idet der naturligvis er mange i og 
omkring Roskilde og Kobenhavn. 

Nye lokaler og navneændring, august 2006 
Vi er flyttet til nye lokaler i Roskilde. Vi har således fået noget mere plads 
samt bedre parkeringsforhold. Vores adresse er: 

Universitetsparken 2 
Trekroner 
4000 Roskilde. 

Telefonnumre og faxnr., herunder direkte telefonnumre er uændrede. 
her. .-p 

I forbindelse med flytningen til Trekroner har vi skiftet navn fra Lauge 
Schmidt & Co. til Trekroner Revision A/S, Statsautoriserede Revisorer. 

Samarbejde med Finn Bentzens Revisionsinstitut A/S, Hillerad 
Revisionsfirmaet har med virkning fra 1. januar 2006 indgået et  
samarbejde med Finn Bentzens Revisionsinstitut A/S med henblik på et 
Iobende generationsskifte af Finn Bentzens virksomhed. 

Kontoret i Hillerod fortsætter som hidtil, hvor såvel Susanne Lyngaa, 
Kirsten Sunekær, Kathe Eilertsen, Ole Jorgensen, Bleki Stojkovic og Finn 
Bentzen fortsat vil være til rådighed. 

For yderligere information er du velkommen til at kontakte John Cubbin 
(tlf. 46 34 02 15) eller Finn Bentzen (tlf. 48 26 53 25). 

Abningstider 
Kontorets åbningstider er mandag til fredag fra kl. 9.00 til kl. 16.00. 

Hovedtelefonen (46 36 11 99) er åben fra kl. 9.00 ti l  kl 11.30 og igen fra 
kl. 12.30 til kl. 16.00. 

Du er altid velkommen til at  kontakte os og vi står naturligvis til rådighed 


