
Bruger du og din virksomhed for megen 
ti d på regnskab ?

Er din eksterne bogholder for dyr eller 
for dårlig ?

Er det for dyrt at lade din revisor stå for
din bogføring ?

Merqur leverer højkvalitets regnskabservice ti l 
nett opriser ved brug af cutti  ng-edge 

omkostningsdiff erenti ering, 
teknologi og 

kvalitetssikring. Markedets laveste 
ti mepris fra 295,-

Prisgaranti  20% 
vi VIL være billigst

Højkvalitet ti l 
nett opris

Bogføring

Moms

Regnskab

Løn

Klargøring ti l
revisor



Bogføring
I sender bilag/kasserapporter/ 
kvitt eringer elektronisk eller pr. 
post, og så klarer vi al bogføring. 
Vi kan også levere 
fakturaskrivning og scanning af 
kvitt eringer direkte fra 
mobiltelefonen.

Løn
Vi ordner alt vedrørende løn: 
Vi indberett er, beregner og gør 
klar ti l udbetaling i netbank. Både 
manuelt eller f.eks. via Dataløn.

Momsregnskab
Vi afstemmer momsen og 
minder jer om retti  dig betaling.
I bestemmer selv, hvor ti t I ønsker 
ydelserne udført. 
Vi rådgiver ti l den mest 
hensigtsmæssige løsning. 

Klargøring af arbejdsmateriale ti l 
revisor
Vi klargør alle bilag og papirer ti l 
revisor – og hjælper jer med at 
overholde relevante 
myndighedskrav.

Debitor/Kreditor bogholderi
Vi hjælper jer med at få jeres 
kunder ti l at overholde 
betalingsbeti ngelserne – og 
at I har overblik over jeres 
egne kommende 
betalingsforpligti gelser.

Systemer 
I vælger selv system og soft ware. 
Vælger I e-conomic eller SAP kan vi 
hjælpe med installati on og 
implementering.

Dokument-håndtering
Vi håndterer jeres dokumenter/bilag/
dataindsamling. 
Vi opti merer og lett er jeres 
ti dskrævende daglige arbejdsgange.  

Økonomistyring og rådgivning
Ud fra jeres behov hjælper vi med at 
skræddersy den opti male 
økonomistyring, rapportering og 
rådgivning.  

Merqurs spidskompetencer
KPI’er, controller-funkti on, 
iværksætt erhjælp, 
bestyrelsesarbejde, selvangivelse, 
XBRL-indberetning, 
IT-opti mering/licenser, 
værdiansætt else, ISO 9001, 
sourcing, grøn profi l, CSR, 
fi nansiel rådgivning.

Regnskab
Vi opsti ller årsregnskab og periode-
regnskaber eft er aft ale.



Sikkert
Vi anvender standardsystemer

og arbejder ud fra ISO 9001
og Six Sigma standarderne. Dett e sikrer

kontrollerede processer, højkvalitet
og kundeti lfredshed. Vi har backup på

alle funkti oner, og vore medarbejdere og
partnere er blandt de bedste i branchen.

Nemt
Vi kan overtage jeres bogføring eller 
andre ydelser fra dag ti l dag. Eft er et 
opstartsmøde med en af vores 
medarbejdere, hvor vi kortlægger jeres 
behov, er vi i gang. I sender 
dokumenterne/bilagene ti l os med post, 
e-mail eller via mobiltelefon, og så 
ordner vi resten. 
 

Højkvalitet
Merqur står for højkvalitet, og vi leverer 

omhyggeligt, godt håndværk.
Vores arbejdsgange er baseret på 

principperne i ISO 9001 og 
Six Sigma standarderne.

Vi VIL være billigst
Vi garanterer en regnskabsservice 
minimum 20% billigere end jeres 
nuværende løsning. Vi har markedets 
laveste ti mepris, fordi vi 
omkostningsdiff erenti erer, hvor 
opgaverne fordeles på en vift e af 
medarbejdere og partnere, der kun 
leverer det, de er specialiserede i. 
Normalt forbeholdt store virksomheder 
– nu også for jer!
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Inderkredsen: består af 
erfarne topledere og specialister 
med erfaring indenfor: 
- Regnskabsservice 
- Kvalitetsstyring 
- Omkostningsdiff erenti ering 
- Revision

Værdiskabende partnerskab: 
Vi mener, at branchen er præget af 
for høje priser og for lav kvalitet. 
Merqur har fundet en metode, 
hvorved vi i samarbejde med vores 
kunder kan levere højkvalitet og 
samti dig ti lbyde markedets laveste 
priser.

Vision: Markedet for 
regnskabsservice bliver i sti gende grad 
globaliseret og dermed, i takt med 
nye teknologiske landvindinger, følger 
naturlige krav om lavere 
priser og højere kvalitet.

Mission: Merqur leverer 
højkvalitets regnskabsservice ti l 
nett opriser ved brug af cutti  ng-edge 
omkostningsdiff erenti ering, 
teknologi og kvalitetssikring.

Anstændighed: Merqur tror på 
godt og gedigent håndværk 
– uden ”smuthuller” og andet 
”trylleri”.

Kompromisløs kvalitet: Vi og 
vores partnere anvender 
kvalitetssikring baseret på ISO 
9001 og Six Sigma standarderne.


