Hvorfor vælge os?
Hos os er kunden altid i centrum og den
personlige kontakt er det vigtigste.
Vi er kvalitetsbevidste, og giver dig en kvalificeret rådgivning. Vi har god kontakt til stærkere
rådgivere, når det kræves.
Som registreret revisorer kan vi tilbyde lov
bestemt revision. Den registrerede revisor er
offentlighedens tillidsrepræsentant, hvilket
betyder, at du kan have tillid til os som kompetente og ansvarsfulde revisorer.

Kontakt os
Har du spørgsmål til Egedal Revision eller
noget der vedrører dine private økonomiske
forhold, så er du velkommen til at kontakte os.

Snyd ikke
dig selv i skat

Vores telefoner er åbne:
Mandag – torsdag: kl. 9:00 – 15:00
Fredag: kl. 9:00 – 13:00

Tlf. 47 10 05 05

www.egedal-revision.dk
Ellers finder du os på adressen,
hvor du også er velkommen.

Registreret Revisor
Lise Haislund

... lad os hjælpe,
når selvangivelsen
driller!

lh@egedal-revision.dk
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Hvem er vi?

Snyd ikke dig selv

Egedal Revision er et revisionsfirma, som
tilbyder professionel bistand indenfor
udarbejdelse af årsregnskaber, skat og
økonomisk rådgivning i det hele taget.

Det er for mange et tilbagevendende problem,
når selvangivelserne skal laves. Hvad må man
og hvad må man ikke? Hvordan finder man ud
af, om man har alle fradrag med, så man ikke
kommer til at snyde sig selv?

Egedal Revision er etableret i 1981. Vi har
til huse på Rådhus Allé 13 i Ølstykke.
Vi er et mindre revisionskontor bestående
af en registreret revisor samt to revisor
assistenter.

Vores stærke sider:
• Personlig og tæt kontakt til kunderne
• Lægger stor vægt på kvalitet

Der kan være mange penge at hente/spare,
hvis man får lavet det hele rigtigt.
Hos Egedal Revision kan du få hjælp til gennemgang af selvangivelsen, årsopgørelsen
og forskudsopgørelsen.

Hjælp til
selvangivelsen
• Gennemgang af selvangivelsen, som sikrer at

• Høj service
• Veluddannet personale

du får alle dine fradrag med
• Drøftelse af årsopgørelsen, som kan spare

dig for fremtidige bekymringer
• Anerkendt i lokalområdet
• Korrekt angivelse af forskudsopgørelsen for

det nye år, kan spare dig for et skattesmæk
Normalpris for gennemgang af selvangivelse:
Fra 2.500,- inkl. moms.
(Prisen er inklusiv ét møde og beregnet på, at vi får alle oplysninger
på én gang samt at det alene drejer sig om dansk indkomst)

• Indberetning af kurser på værdipapirer købt

før 1. januar 2010

Vi hjælper også med
 overordnet gennemgang af din/jeres
…
økonomi samt drøftelse af denne.
• Belysning af, om der er muligheder for at
ændre måden hvordan din/jeres eventuelle
gæld afvikles. Således at du/I måske får
mulighed for et større rådighedsbeløb,
eller måske hurtigere bliver gælden kvit.
• Belysning og drøftelse af din/jeres nuværende økonomi sammenholdt med dine/
jeres ønsker om den fremtidige økonomi.

Samarbejdspartnere
Vores samarbejdspartnere omfatter selvstændige bogholdervirksomheder, andre
revisorer i Erfa-gruppen, professionelle
skatteeksperter, advokater samt forsikringsmæglere.
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