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Bogføring
A D M I N I S T R AT I O N

Få hjælp �l bogføringen
Mangler du eller din virksomhed
hjælp �l bogføringen, så står vore
kompetente og velkvaliﬁcerede
bogholdere parat �l at hjælpe.

Bogføring
A D M I N I S T R AT I O N

Få mere tid til
virksomheden
Lad os være din
bogholder
Få lavet din bogføring ved Topvirk
Mangler du eller din virksomhed en bogholder, så kan vi hjælpe. Vi løser kort sagt alle dine bogføringsopgaver - inkl. alle afregninger, moms,
løn, udarbejdelse af kvartalsopgørelser og årsrapport osv.
Med en bogførings- løsning hos os kan du bl.a.:
•

Få mere �d �l din virksomhed - Du står måske selv for at klare
bogføringen i ﬁrmaet, men du har desværre dårligt �d �l det. Så
lad os hjælpe dig med bogholderiet, så du får mere �d �l netop din
virksomhed.

•

Undgå problemer ved bogholders sygdom - Med vores bogholderteam er du ikke a�ængig af bare en bogholder. Ved sygdom overtager en kollega og ordner al nødvendig bogføring.

•

Undgå for sent aﬂeveret momsregnskab - Kender du det? Momsregnskabet er ikke færdigt, og du kan ikke nå at få det ordnet. Med
vores hjælp undgår du den situa�on. Vi aﬂeverer og leverer al�d �l
�den, bare vi har dine papirer i god �d, så ordner vi resten.

Bogføring
A D M I N I S T R AT I O N

Timepris kun kr. 325,- ekskl. moms

Kvalitet �l
en god pris

Bogføring & Administra�on
Vi kan som sagt, både hjælpe dig eller din virksomhed med bogføringen og det administra�ve.
Vi har ikke en standardløsning, men vi �lbyder en individuelt �lpasset løsning �l hver
kunde, da hver kunde har forskellige opgaver der skal udføres.

De fordele vore kunder har hos os, er bl.a.:
•
•
•
•
•
•

En samarbejdspartner, der er ﬂeksibel og ansvarsbevidst
En personlig kontakt med bogholder
En individuelt �lpasset bogføringsløsning, som netop imødekommer dine behov
Kompetente og velkvaliﬁcerede medarbejdere med mange års erfaring
At prisen er a�alt på forhånd, idet vi a�aler et maksimalt �meforbrug, før vi går i gang
Du kan selvfølgelig �l enhver �d følge dit regnskab
Alle priser er eksklusiv moms

Bogføring & Administration til bl.a. foreninger
For jeres forening, kan vi bl.a. hjælpe med
•
•
•
•
•

Medlemsregistrering, kon�ngent &
PBS styring
Opre�else af medlemskort
Administra�on af breve & post
Assistere vedr. søgning af oﬀentlig
stø�e
Telefonpasning

•
•
•
•

Klargøring af materiale �l bestyrelsesmøder
Indkaldelse �l møder
Kopieringsopgaver
Udarbejdelse af markedsføringsmateriale

Bogføring
A D M I N I S T R AT I O N

Bogføring &
administra�on
Til Virksomheder
& foreninger
Vi leverer individuelle bogførings- eller administra�ve
løsninger, for både virksomheder
og foreninger.

Kvalitet �l en god pris
En løsning der matcher dine behov
•

Godt samarbejde med alle vore kunder
•

For bes�lling eller info, så kontakt
os her:
Web: www.bogholder-tp.dk
Web: www.topvirk.dk

Vi ser al�d på din virksomheds behov for
assistance gennem en grundig gennemgang
af opgaven i samarbejde med dig. Sådan
sikrer vi begyndelsen på et uformelt og godt
samarbejde med alle vore kunder.

Få mere �d �l din virksomhed
•

Tlf.: +45 72 62 90 00

For kun kr. 325,- pr. �me, �lbyder vi en individuel og �lpasset bogførings- eller administra�v løsning, der matcher dine behov.

Lad os ordne det administra�ve og bogføringen, så du kan bruge din �d på at sælge dine
produkter og op�mere din virksomhed.
Alle priser er eksklusiv moms

Din professionelle samarbejdspartner
Bogføring - Administra�on - Markedsføring - Hjemmeside & Seo - Produk�oto - Lagerhotel
Vikarservice - Outsourcing af Produk�on - Industrimaling

