
Håndværkertilbud 

– du fakturerer, vi ordner resten 

Vil du have en fast pris på al din bogføring, momsafregning og årsregnskab? Har du brug for hjælp 

til at holde øje med, betalinger fra kunderne – og rykke dem, hvis de ikke har betalt?                           

Så er KontorFyn lige noget for dig. 

Vi laver en fast aftale, hvor du fakturerer (vi foreslår et godt, billigt og driftssikkert                 

online-program). Vi får “kikke-adgang” til din virksomheds bankkonto.                          

Det gør du: 

• Fakturerer dine kunder og i regnskabsprogrammet 

• Afleverer bilag, eller scanne sender direkte ind i dit regnskab 

Det slipper du for: 

• Selv at tjekke din bankkonto for indbetalinger – det gør vi for dig 

• Sende rykkere – det gør vi for dig 

• Bogføre dine udgifter – det gør vi for en gang månedligt, eller som aftalt  

• Beregne og betale løn til eventuelle ansatte (og dig selv, hvis din virksomhed er i 

selskabsform) – det klarer vi for dig 

• Beregne moms og holde styr på fristerne – vi leverer tallene til dig til tiden 

• Rive dig selv i håret over den udvidede selvangivelse – vi kan også levere et årsregnskab 

Herudover får du: 

• Hjælp til at komme i gang med faktureringen i regnskabsprogrammet 

• Gennemgang af regnskabet, når du har behov for et overblik 

• Hotline vedrørende spørgsmål om fakturering, fradrag mv. 

• Et vågent øje og en hjælpende hånd, fx kan vi øje med, at du får betalt moms og B-skatten 

til tiden 

KontorFyns tilbud er til dig, der gerne vil have overblikket og kontrol med regnskabet uden selv at 

skulle bruge mange timer på papirarbejdet. 

Prisen afhænger af arbejdets omfang. En lille nystartet enkeltmandsvirksomhed uden andre 

medarbejdere end ejeren selv: 800-1.000 kr. pr. måned. Har du ansatte og mange bilag, tager det lidt 

længere tid – og er lidt dyrere. Fast pris eller på timebasis, du bestemmer selv       

 

Kontakt os 

Ring og aftal tid på 51515732, eller send en mail på info@kontorfyn.dk 

Vi giver en kop kaffe og et godt tilbud.  

Vi glæder os til at se dig i KontorFyn. 


