Bogføring og regnskab
- Det klarer vi for små og
mellemstore virksomheder

Optimer din forretning
Din virksomhed er i trygge hænder
hos os. Vi varetager de
administrative opgaver og holder
dig løbende opdateret på
virksomhedens økonomi.
Vores dygtige team kan udføre
opgaverne hos dig eller fra vores
kontorer i Jyllinge, hvor du altid er
velkommen til en kop kaffe og en
snak om din virksomhed.
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”Tidligere har det været svært at få
nået alle de administrative opgaver.
Derfor kom man let flere måneder
bagud med bogføringen, hvilket
gjorde det meget tidkrævende at få
ført ‘up to date’.
Det er en fornøjelse at kunne
koncentrere sig om det man er rigtig
god til og lade en ekstern bogholder
fra Dit Regnskab klare det
administrative. Jeg kan kun rose
konceptet”
Tømrer og Snedkermester Kim
Heilmann ApS

“Vi vidste sjældent før årsafslutning om
det havde været et godt år og hvor mange
penge vi havde udestående. Efter vi har
fået Dit Regnskab ApS til at lave vores
regnskab, kan vi både løbende se hvor
meget vi tjener og hvem af vores kunder
der skylder os penge hvilket virkelig har
hjulpet på vores likviditet.”
Jan Nielsen, Visti Petersens Eftf. ApS
“Dit Regnskab er et rigtig godt alternativ
til faste medarbejdere, når behovet for
bogføring svinger meget. De har stor
viden på deres fagområder og leverer en
glimrende indsats. Og så koster de jo ikke
noget når de er syge eller der ikke er så
meget at lave :-)”
Kim Busch, Sternberg VVS & Gasteknik
A/S

”Efter vores samarbejde med Dit Regnskab
kan vi bedre tage de løbende beslutninger, når
der er behov for det. Alle vores fakturaer
modtages elektronisk, hvorefter Dit Regnskab
sørger for kontering og klargøring til
godkendelse hos den relevante medarbejder.
Dette sikrer et løbende flow, der altid holder
os opdateret med betalinger til vores
leverandører.”
Henrik Nielsen, Aktivbyg & Anlæg ApS

Lad os mødes
Vi tager gerne en
uforpligtende snak
over en kop kaffe hos
os eller hos din
virksomhed.
Ring nu på 70 60 53 50

Dit Regnskab ApS
Møllehaven 8
4040 Jyllinge
T: 70 60 53 50
info@ditregnskab.com
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