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VOGNMAND – SE HER
Som vognmand har du helt sikkert travlt med at køre penge ind til virksomheden i løbet af ugen.
Endelig er det weekend – og hvad så? Ja så er det tid til administration og bogføring!
Hvad nu, hvis du kunne slippe helt for alt det kedelige og tidsrøvende kontorarbejde, og så i stedet bruge
din sparsomme fritid på din familie og andre rare ting? Det ville da være skønt!
Derfor er det godt, at der findes en virksomhed som vores:
Hos FirmaFokus.dk ApS er vi nemlig specialister i administration, bogholderi, regnskab m.m. for små og
mellemstore virksomheder.
Selskabets indehaver – Kasper Høvsgaard – er selv skolet i transportbranchen, da han er uddannet speditør,
og har arbejdet mange år i faget. Derudover har han også kørt som chauffør, og har taget
vognmandsuddannelsen.
I kombination med hans store viden inden for økonomi og virksomhedsdrift, er han den perfekte
samarbejdspartner til transporterhvervet.
Tøv derfor ikke med at kontakte ham for en uforpligtende snak om, hvordan vi kan løfte nogle tunge byrder
fra dine skuldre, og samtidig give dig mere overskud i hverdagen og når du har fri.
Kasper kan kontaktes på tlf. 71 99 22 64 eller på mail kh@firmafokus.dk.
Her lidt af det, vi blandt andet vil kunne hjælpe dig med:
•
•
•
•
•
•
•
•

Bogholderi og bankafstemning
Ind- og udbetalinger
Momsindberetning
Løn- og personaleadministration
Kontrol af afregningsbilag, kørselsrapporter, tankninger m.m.
Regnskaber og årsrapporter
Forskuds- og årsopgørelse
Adgang til vores rapporteringssystem, så du kan følge med i timeforbrug m.m.

Derudover vil du få en fast samarbejdspartner, med et indgående kendskab til vognmandsbranchen, hvor
du altid kan hente råd og sparring omkring driften og udviklingen af din vognmandsforretning.
Prisen på vores service vil enten blive som en fast månedlig pris, eller afregnet efter timeforbrug.
Du kan læse mere om os og vores services på https://firmafokus.dk.
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