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RABRevision

Tilbud til alle behandlere:

BOGFØRING OG REGNSKAB
- gør det enkelt med www.rabrevision.dk

www.rabrevision.dk  ●  Udsigten 17  ●  Uggelhuse  ●  8960 Randers SØ  ●  e-mail: bn@rabrevision.dk  ●  telefon 8649 6595 eller 4046 1380

”Min bogføring og mit regnskab blev både nemmere og billigere - på én gang!”
Det er, hvad vi gang på gang hører vore kunder sige! Vi er specialister netop i at gøre 
regnskab og bogføring enkelt for alternative behandlere, og mange benytter sig allerede 
af vores revisorbistand. Med vores måde at organisere regnskabs- og bogføring på 
bliver det så let og effektiv som muligt. www.rabrevision.dk tilbyder nu en service, der 
er skræddersyet til din type virksomhed - på baggrund af vore erfaringer på området 
gennem en årrække.

Fordelagtig RAB pris: 410  kr + moms/måned
Gå på nettet, tast din kassekladde ind - og lad os om resten. Vi laver dine kvartals-
regnskaber og dit årsregnskab som en ”pakke” til denne fordelagtige pris. Prisen er 
en særpris for dig, der er RAB behandler eller godt på vej hertil.

Begynd nu - med dette års regnskab
Du behøver ikke at vente. Kom i gang her og nu, med dette års regnskab. Der er ingen startomkostninger - og 
det koster ikke noget at skifte revisor. Med vores unikke system sikrer vi, at såvel du som vi bruger vore kræfter 
optimalt. 
Du indtaster tallene - og behøver ikke at bekymre dig om resten. Du kan koncentrere dig om det væsentlige: 
At behandle dine kunder. Vi sørger for, at du kommer godt i gang.

”Jeg har mit gode økonomisystem - hvad så med det?”
 - Selv om særlige edb-programmer ikke er nødvendige, kan du godt fortsætte med at bruge et program, som 
du er glad for. Vi overfører data til vores system fra langt de fleste programmer, så du stadig kan nyde godt af 
fordelene ved www.rabrevision.dk.

”Jeg har også brug for revisor-rådgivning - kan I hjælpe?”
Ja, naturligvis. RAB Revision er ikke kun den effektive ”regnemaskine”, der klarer det banale. Vi er eksperter i 
regnskaber til alternative behandlere, og yder rådgivning efter regning i lige præcis det omfang, du har brug for. 
Vi rådgiver bl. a. i regnskab,  lønsum, moms, administration, IT, skat, finansiering, ejendomshandel m.m. 
Vi kan også indtaste dine bilag, hvis du har behov for det.

Sikring af skattefradrag
 - Det har vist sig, at en del ikke får de fradrag, som de er berettiget til. Vores kendskab til denne form for drift er 
stort, og derigennem kan vi sikre dig korrekte skattefradrag.

Ønsker du at gøre brug af RAB Revision, eller har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte mig!

Med venlig hilsen
www.rabrevision.dk
Bjarne Nybo, revisor

 


