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Revisor hjÃ¦lp REVIEX 12 Basis

DKK 3.831,25

Revisorservice REVIEX
Hvad er Revisorservice REVIEX
REVIEX er en service udviklet specielt til foreninger, ivÃ¦rksÃ¦ttere, nystartede virksomheds ejere og til smÃ¥
firmaer generelt. Revisorservice lÃ¸ser alle opgaver, fra udarbejdelse af lovpligtige skatte- og
driftsregnskaber, til indberetning til SKAT, herunder selvangivelse, samt lÃ¸n bogholderi. Revisorerne kan
hjÃ¦lpe og rÃ¥dgive om de fleste ting inden for revisionsomrÃ¥det, sÃ¥ Ã¸konomien bedre kan styres.
REVIEX er som udgangspunkt baseret pÃ¥ SUITEX vÃ¦rktÃ¸jerne, som gÃ¸r revisorservicen nemt og hurtigt
at komme i gang, og ligetil i dagligdagen. Regnskabsassistancen kan selvfÃ¸lgelig ogsÃ¥ baseres pÃ¥ andre
vÃ¦rktÃ¸jer og Ã¸konomi systemer.
Â
Derfor skal du vÃ¦lge Revisorservice REVIEX
REVIEX revisorerne er hÃ¸jt udannede og brede i kompetencer, de kan deres kram, og tager sig af deres
kunder. Revisorerne har bl.a. special viden om foreninger, ivÃ¦rksÃ¦ttere, nystartede virksomheder og smÃ¥
firmaer generelt. Vil du hurtigt i gang og have en god solid revisor pÃ¥ den nemme mÃ¥de, sÃ¥ vÃ¦lg
REVIEX. PrÃ¸v at se hvem revisorerne er og til hvilke priser KLIK HER!
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Hovedydelser
â€¢Â Â Â Vejledning og RÃ¥dgivning.
R1Â Ã…rsregskab + Selvangivelse (inkl. indberetning af erhverv).
R2Â Kontering + Ã…rsregskab + Selvangivelse (inkl. indberetning af erhverv).
R3Â Postering + Moms (inkl. indberetning) + Kontering + Ã…rsregskab + Selvangivelse (inkl. indberetning af
erhverv)
K1Â Kasseregnskab.
L1Â LÃ¸nregnskab.
â€¢Â Â Â Info om de mest alle de mest alm. skatte- og regnskabs ting.
Â
Kombiner Revisorservice REVIEX
REVIEX er en del af SUITEX familien og kan derfor kombineres med bl.a.
REGNEX (regnskab),
KASSEX (kasselÃ¸sning),
LOENEX (lÃ¸nadministration) og
BUDGEX (budgettering).
Â
Krav til brug af Revisorservice REVIEX
Der mÃ¥ ikke vÃ¦re ulovligheder, noget der krÃ¦nker tredjemands rettigheder, kan opfattes som umoralsk
eller uetisk.
Ved overtrÃ¦delse ophÃ¸rer samarbejdet Ã¸jeblikkelig â€“ uden kompensation.
Vendor Information
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