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Fyraftensmøder hos Inloco Regnskab

Den første mandag i hver måned afholder vi fyraftensmøde for iværksættere. Kom 
og deltag i en uformel snak om regnskab og bogføring, de regnskabsprogrammer, 
der er at vælge imellem og få tips og ideer til, hvordan arbejdet kan organiseres. 
Hvis du er i tvivl om du skal bogføre selv eller have hjælp af en bogholder, er det 
på fyraftensmøderne, du får alle de oplysninger, du har brug for.

Kommende mødedatoer: 13. aug. 2007, 3. sept. 2007, 1. okt. 2007, 5. nov. 2007 og 3. 
dec. 2007, alle dage kl. 17.00 - 19.00. Deltagelse er gratis.

Tilmelding nødvendig på tlf. 3333 0102 eller pr. e-mail: intro@inloco.dk.

Undervisning i regnskab og bogholderi

Inloco Regnskab udfører regnskabsservice for iværksættere og afholder korte
 kurser i bogføring og andre emner for nye virksomheder.

Uanset om du selv vil bogføre dine bilag eller om du bare vil være med på side-
linjen, kan du få udbytte af Inlocos Regnskabs undervisning. Vi videregiver vores 
erfaringer med at etablere og vedligeholde et effektivt og sundt bogholderi. 

Vi tilbyder også individuel undervisning, hvis ikke du finder et kursus, som 
passer til dine behov. 

Du kan læse mere om undervisningen på http://regnskabsskolen.dk.

Bogfør med Inloco Regnskab

Mange nye iværksættere vælger en bogfør-med-aftale. Du kommer hos os en gang 
om måneden (eller mere) med dine bilag og går hjem et par timer efter med et 
ajourført regnskab inklusive momsafregning og måske årsregnskab.  Du betaler for 
den tid du bruger og er med i hele processen. I opstartsfasen er det ofte den billig-
ste måde som samtidig giver størst sikkerhed for, at der er fuldstændig styr på det 
hele.

Køb en hel regnskabsafdeling

Vi har både bogholdere og regnskabschefer ansat i Inloco Regnskab. Du kan derfor 
også outsource arbejdet - hos os eller hos dig, afhængigt af omfanget. Du har måske 
brug for en bogholder 4 timer månedligt og en controller en gang i kvartalet. Eller 
måske er der brug for assistance på ugentlig basis. 

Læs mere om bogføring og regnskab på http://inloco.dk eller kontakt os på telefon 
3333 0102.

Iværksætterregnskaber

Som iværksætter har du forhåbentlig travlt med salg og andre udadvendte aktivi-
teter. Men før eller siden skal du tage stilling til, hvordan dine bilag skal bogføres. 
Den første momsafregning kommer, før du tror det.

Inloco Regnskab kan hjælpe dig, når du skal vælges regnskabsprogram eller træffe 
beslutning om at få hjælp udefra.

Regnskabstallene giver dig en værdifuld indsigt i din egen virksomheds økonomi, 
og når du føler dig hjemme i bogføringsmaterialet, har du det bedste beslutnings-
grundlag for fremtidige aktiviteter.

Det bogførte materiale skal senere omdannes til et årsregnskab. Enkeltmands-
virksomheder kan selv aflægge årsregnskab, hvorimod selskaber oftest skal have 
assistance fra en revisor.

Inloco Regnskab kan svare på alle de spørgsmål, som opstår i startperioden:
Kravene til regnskabet og bogføringen, fradragsberettigede udgifter, 
sammenblanding mellem privat- og firmaøkonomi, moms, skat, personale, 
budget, selvangivelse og årsregnskab.


