DEN VÆRDISKABENDE FORRETNINGSPARTNER = VÆLG IPSUM
MANAGMENT ApS, SOM DIN FINANSIELLE ELITESOLDAT
Kernekompetencer
Ipsum Management ApS er et fuldt digitaliseret administrationsbureau med speciale i ejendomsbranchen samt de liberale erhverv. Vores medarbejdere har mere end 10 års erfaring indenfor revision, regnskab, moms- og skatteoptimering, som virkelig gør en for-skel hos vores
kunder. Vi kan hjælpe dig i en travl hverdag ved at digitalisere dine admin-istrative opgaver.
Det gør at du som vores forretningspartner, alene kan fokusere på de kernekompetencer som
skaber værdi for din virksomhed. Mens du koncentrerer dig om kunderne og øge aktiviteten, så
løser vi alt det administrative så som bogføring, transak-tionsprocessering, lønadministration,
kreditorstyring, debitorstyring og momsadminis-tration. Det kan være du vælger at overlade
det hele til Ipsum Management eller du blot overdrager dele af opgaverne. Vi lover i hvert fald at
effektivisere og digitalisere, således din hverdag bliver et bogholderi som er ajour, med data, du
kan regne med og foretage beslutninger ud fra.
Ipsum Management sætter en ære i at være de mest
digitale på markedet! Vores kunder er de kunder, der
vil med på rejsen om at være ajour hele tiden, og vores
ubarmhjertige tilgang til det at drive et fuldt automatisk bogholderi med lev-ende rådgivning bag. Vores
værdier er forankret i, at vi som rådgivere skal sørge for
at alle vores kunder er compliant, og derf ra udøver
vi sam-men med kunderne fuld kontrol, der gør,
at vi kan levere den ypperste rådgivning på markedet. Vi bekymrer os ikke om de uvæsentlige ting,
men vi bruger tiden på det, der gør den store forskel hos vores kunder, og som gør at forretningen
kan blive et profitcenter.

Fordele ved at anvende Ipsum Management er:
•
•
•
•
•

Tid til din og virksomhedens kerneforretning
Sikkerhed for at gældende regler og bestemmelser overholdes
Adgang til kompetencer, ajourført viden og faglig sparring
Eliminering af sårbarhed ved sygdom, ferie, opsigelser m.m.
Virtuelle møder via Zoom, Skype eller andet når det ønskes.

Vores services er bl.a.:
• Ejendoms- og selskabsadministration
• Økonomirapportering, med top-moderne rapportering
• Udarbejdelse af årsrapport efter årsregnskabslovens regler
• Skatte- og momsoptimering
• Budget- og likviditetsstyring• Bygherrerådgivning/byggestyring.

Nem håndtering:

VÆRDISKABELSE

Det er nemt at skifte. Tag fat i os i dag og lad
os sammen gøre bogholderi og regnskab til en leg. Vil du vide mere om de mange
fordele ved at arbejde sammen med os,
møder vi gerne op i din virksomhed til en
uforpligtende snak.

BESLUTNINGSTØTTE

KONTROL

RAPPORTERING

LAVERE

Alle vores processer forankres i en digital
sags-gang, hvor simpelt er nøgleordet. Vi
sætter en ære i at gøre tingene nemme for
vores kunder.Både på vores hjemmeside
og mail agerer vi proaktivt med korte svartider, således vores kunder altid er på plads
i forretningen – info@ipsummanagement.dk

HØJERE

Nem håndtering:Vi tør godt sige, at vores rapportering er den mest moderne på markedet!
Vores ydelser er alle forankret i de områder, hvor værdiskabelsen er højest. Vi leverer ikke bare
et bog-holderi på processering af transaktionerne, men vi leverer rapportering, kontrol og ikke
mindst beslutningsstøtte i enhver henseende for vores kunder.

TRANSAKTIONSPROCESSERING

Med vores hjælp og service får du:

Fleksibel service på dine bogføring- eller lønadministrationsopgaver
Vi tager altid udgangspunkt i dit behov for bogføring, lønadministration,
momsadministration etc. Du definerer selv omfanget, og du betaler kun for det, du får.
Fast pris
Du kender den månedlige ydelse f ra starten - ingen uforudsete omkostninger.
Mere tid til kernekompetencer
Vi løfter din virksomheds administrative opgaver for dig, så du kan fokusere på dine
kernekompetencer og på at drive din forretning.
Professionel administration
Vores bogføring og lønadministration sikrer dig et troværdigt overblik over din
virksomheds økonomi.
Det bedste af den digitale og simple verden
Lokal og personlig service, men samtidig fagligheden og tyngden, der kendetegner
Ipsum Management ApS
Email: info@ipsummanagement.dk
www.ipsummanagement,dk

