ADMINISTRATION AF

GOLFKLUBBER

Gør som andre golfklubber – Lad ECOR stå for administration,
bogføring, regnskab og lønbehandling
har stor erfaring med administration
af golfklubber, hvor løbende rapportering med
altid opdaterede tal kombineret med reel og
professionel rådgivning/sparring er i fokus.

er eksperter indenfor moms for
golfklubber. Vi er specialiserede med viden
om momskompensation, splitmoms, refusion
afgifter og meget mere.
”Jeg kigger gerne forbi til en uforpligtende
snak om mulighederne i jeres klub.”
Kontakt:
Kurt Hundebøll · kh@ecor.dk · Tlf. 3080 7230
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”Vi har med stor succes outsourcet vores økonomistyring til ECOR.
Vi har været utrolig glade for samarbejdet og har fundet en professionel samarbejdspartner til bl.a. hjælp med ledelsesrapporter,
lønadministration, kontingentopkrævning, rykkerprocedurer og
debitor- og kreditorstyring. At virksomheden samtidig er superbruger
i Golfbox gør samarbejdet og sparringen lettere, og kompetente
medarbejdere sidder altid klar til at hjælpe, når vi har brug for det.”

”I Randers Golf Klub kan vi kun anbefale samarbejdet med ECOR.
Med lige dele sparring og oplevelsen af kunden i centrum, kan vi i
realtime følge udviklingen i vores bogholderi. Dertil er rådgivningen
i top, og har i flere tilfælde vist sig værdifuld for foreningens samlede resultat. Af samme årsag kan vi kun bekræfte oplevelsen i
dagligdagen når ECOR pointerer at samarbejde er et holdspil!”

”Randers Fjord Golfklub nyder godt af samarbejdet med ECOR,
herunder deres indgående viden omkring momsreglerne i golfklubber.
Vi er i særdeleshed glade for den løbende sparring, vi får f.eks. omkring
leasing og andre finansielle aftaler vi løbende indgår, samt de årlige
budgetter og regnskaber.”


· Søren Frichs Vej 38K · 8230 Åbyhøj · www.ecor.dk

