Vi hjælper dig med
• Skatterådgivning og økonomisk rådgivning
•	Udarbejdelse af årsrapporter med
tilhørende skatteregnskab
• Udarbejdelse af årsregnskaber
•	Bogføring
•	Udarbejdelse af momsregnskaber
•	Erklæringsopgaver
•	Dødsbo
•	Udarbejdelse af selvangivelser

Kontakt os
Har du spørgsmål til Egedal Revision eller
noget der vedrører udarbejdelse af årsregnskaber, økonomisk rådgivning eller regnskab
og bogholderi, enten i din virksomhed eller
privat, så er du velkommen til at kontakte os.

•	Rådgiving og assistance ved overdragelse
og generationsskifte

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

•	Drøftelser med pengeinstitutter

Tlf. 47 10 05 05

Svømmer du
i regninger?

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

Registreret Revisor
Lise Haislund

... lad os være
din sparringspartner

lh@egedal-revision.dk
linkedin.com/in/lisehaislund/da

Rådhus Allé 13 · 3650 Ølstykke · Egedal kommune
Grafisk design: Rydendahl Mediegrafisk

Tlf. 47 10 05 05 · www.egedal-revision.dk

Hvem er vi?
Egedal Revision er et revisionsfirma, som
tilbyder professionel bistand inden for
udarbejdelse af årsregnskaber, skat og
økonomisk rådgivning.
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
revisorassistenter.

Hvorfor vælge os?
•	Sikkerhed for aflevering til offentlige
myndigheder til tiden
•	Vi skaber tryghed og frihed for
den selvstændige
•	Vi forklarer svært fagligt stof, så
du forstår det.
•	Samme kontaktpersoner, der kender
din virksomhed

Vores stærke sider

•	Økonomisk frihed. Vi giver dig overblik
over den samlede økonomi i virksom
heden og privat.

Hos os er kunden altid i centrum og den
personlige kontakt er det vigtigste

•	Frihed fra stress. Overlad dialogen med
SKAT til os

• Vi lægger stor vægt på kvalitet
• Vi yder høj service
• Vores personale er veluddannet
• Vi er anerkendt i lokalområdet

Vores kunder
Vores primære kunder driver virksomhed –
personlige virksomheder, interessentskaber,
aktie-, anpartsselskaber samt IVS’er.
Vores kunder er mellemstore og mindre virksomheder indenfor industri, handel, håndværk, entreprenører, samt serviceerhverv mm.

Vores speciale er
• Selskaber – ApS, A/S, IVS
•	Personlige virksomheder i og udenfor
virksomhedsskatteordningen
•	Økonomisk rådgivning og overblik
• Dødsbo opgaver*
• Udarbejdelse af selvangivelser*
* Vil du vide mere om hvad vi kan hjælpe med når det
gælder dødsbo eller selvangivelser, kan du rekvirere
vores særlige brochure om disse emner.

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