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 Hotline  - undgå forkerte svar og flaskehalse 
 
 

Det er risikabelt at underskrive en erklæring. Som abonnent på vores hotline, kan du 
og dine medarbejdere ringe om jeres aktuelle udfordringer om erklæringer, 
regnskab, revision, review, revisorlovgivning osv. 

 
Brug hotline når du kommer i tvivl i hverdagen. Få det rigtige svar og undgå 
samtidig at være flaskehalsen for dine medarbejdere. Du kan ringe med så mange 
spørgsmål du ønsker. De besvares med det samme eller indenfor få dage. Bare skriv 
til hotline@fagligafdeling.dk eller ring 70 10 70 12. 

 
 Hvad er tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for skatteaktiver? 
 Hvordan skal jeg formulere forbeholdet? Skal det tages? 
 Send dit udkast til erklæring, og få vores input. 
 Hvordan skal et datterselskab indregnes? 

 
Abonnementet koster 1.950 kr. eks. moms kvartalsvist. Besvarelser over cirka 15 min 
eller som kræver fremsendt dokumentation, faktureres særskilt. Hotline er gratis for 
totalabonnenter. 

 
Assistance så du undgår bødebelagte fejl i fx en erklæring. 
Kompetent hjælp til erklæringer, revision og regnskab. 
Hjælp med at få beskrevet kvalitetsstyringen. 
En andens syn på en faglig problemstilling. 
Undgå at være flaskehalsen på kontoret. 

 

Kontakt Faglig Afdeling a/s (Bjarne Aalbæk) på info@fagligafdeling.dk 
eller telefon 70 10 70 12 nu og bestil eller hør mere. 
 

Hvorfor? 

Eksempler 

Hvad får jeg 
ud af det? 

Hvornår? 

Hvad koster 
det? 
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Lægård revision, Kurt Lægård 
 Abonnementer: Hotline, værktøjer, kvalitetsstyringsmanual, kundevendte artikler og hotline moms 

 

Faglig Afdeling giver os sikkerhed for, at alle vores ydelser lever op til de 
højeste kvalitetskrav. 

Som Totalkunde hos Faglig Afdeling, har vi adgang til alle relevante 
skabeloner og værktøjer. Og vi kan ringe eller skrive til Hotline hvis vi skulle 
have aktuelle udfordringer indenfor revision, review, revisorlovgivning eller 
regnskab mm.  

Jeg giver min varmeste anbefaling til Faglig Afdeling og deres 
professionelle og personlige service og løsninger. 

Kurt Lægård, statsautoriseret revisor og indehaver af revisionsfirmaet 
Lægård revision på Østerbro i København. 

Lægård revision har 11 fultidsmedarbejdere og 5 studentermedhjælpere 

 


