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Öppettider under Påsk och Valborg
Registrera vårt uppdrag hos Skatteverket.
K-regler måste väljas 2014.
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Om du har problem att se innehållet, klicka här

Vi förenklar ditt företagande
Mer om Redovisningshuset

SKATTEVERKET TROR PÅ HÖGRE KVALITET HOS OSS
Skatteverket undersöker om de kan inrikta sina granskningar mer på inkomstdeklarationer
och skattedeklarationer upprättade av andra än oss. Det möjliggörs av att många av våra
konsulter är medlemmar i Sveriges Redovisningskonsulters Förbund (SRF), men
förutsätter att en s k uppdragsanmälan upprättas varje år mellan dig och din konsult hos
oss samt registreras hos Skatteverket. Intresserad?
Läs mer

K-REGLER FÖR REDOVISNING
Kom ihåg att alla aktiebolag och ekonomiska föreningar måste välja regelverk för
årsredovisningen under 2014! Mindre bolag och föreningar får använda K2 (kategori 2)
medan större bolag och föreningar måste använda K3. Som kund hos oss får du bra och
kompetent hjälp i ditt val. Läs mer
• Danske Bank Liljeholmen valde oss som föreläsare när de bjöd in sina
företagskunder till en träff om K-regler! Läs mer
• Företagarna Stockholms Stad har också haft oss som föreläsare för sina
medlemmar. De ägnade även hela mittuppslaget i sin tidning Stockholms Näring åt
en artikel från oss i ämnet. Läs mer

ÖPPETTIDER UNDER PÅSK OCH VALBORG
Skärtorsdagen 17/4 har vi öppet till 12.00. Långfredag 18/4 och Annandag påsk 21/4 har vi
stängt.
Valborgsmässoafton 30/4 har vi öppet till kl 12.00. Första maj har vi stängt.
Läs mer
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GLAD PÅSK!

Med vänlig hälsning
Hans Sundqvist
VD

Hos oss köper du lagerbolag och nybildning för låga 2 800 kr exkl moms. Du
får organisationsnummer och registreringsbevis direkt vid köpet, så att du omgående kan
börja förbereda avtal i din verksamhet m m.

Beställ lagerbolag här

DIN BOKFÖRING I MOBILEN
Hos oss får du dina bokföringsrapporter via internet, utan papper. Ta emot bokföringen
direkt i din mobil, surfplatta eller dator med vår tjänst Min Redovisning Online
Läs mer
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