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Tendenser, meninger og seneste nyt fra brancher i 
konstant bevægelse. Tilmeld dig vores nyhedsbreve 
– så er du opdateret.     

Hold dig opdateret  
verdo.com/nyhedsmails

verdo.com  - +45 7010 0230  

Opskriften på 
den effektive  
administration

Et grønt skridt foran - sammen
Verdo udvikler og integrerer tekniske løsninger 
til bæredygtig energiproduktion og er stolte 
over at bidrage til den grønne omstilling.  

Vi har tekniske kompetencer til systemintegrati-
on samt optimering og automation af anlæg, og 
vi tilbyder løsninger til industri og varmeværker i 
ind- og udland.  

Vi har 30 års erfaring med udvikling og etable-
ring af energianlæg og decentrale fjernvarme-
net, og vi følger anlægget i hele processen fra 
design og projektering, etablering, til drift og 
service. 

Vi kan hjælpe dig med  
• Grønne teknologier som biomasse, varmepumper 

og elkedler 
• Service og drift i hele anlæggets levetid 
• Automationsløsninger og styring til dit energian-

læg 
• Administration og kundeafregning 
• Valg af det optimale brændsel til dit anlæg 
• Køb og salg af certificeret biobrændsel 

Ring gerne, så taler vi videre om det

Lad os starte dialogen

Mikkel Pugholm Horvath 
Kundechef 

+45 4174 8922
mipp@verdo.dk

Fokuser på dine kerneaktiviteter 
og lad os klare administrationen

Kundeafregning og -håndtering

Det kan for mange værker være uoverskueligt  
at afregne og håndtere kunder. Særligt, hvis  
man ikke har en regnskabsafdeling og måske er 
drevet af frivillige. Sammen finder vi en løsning, 
der matcher værkets størrelse og reelle behov  
- hverken mere eller mindre. 

Afregningssystem

Ved at koble dig på vores afregningssystem, 
men fortsat selv står for afregningen mod 
kunderne, får du alle mulighederne, der ligger i 
systemet. Du får vished om, at din afregning er 
professionel, løbende opdateres og følger gæl- 
dende lovgivning, eksempelvis persondataloven.

Regnskab og indberetning

Du er sikret en professionel og pålidelig håndte- 
ring af dine indberetninger og årsregnskaber ved 
at lade os stå for regnskaber og indberetninger. 
Du kan derfor stole trygt på, at du får betalt skat, 
moms og andre afgifter til tiden.

verdo.com  - +45 7010 0230  



Afregningssystem

Vær sikker på, at kunderne afregnes  
korrekt og til tiden ved at lade os stå for din 
kundeafregning og -håndtering. Det inkluderer 
opfølgning på indbetalinger, rykker- og 
restancehåndtering, og eventuel inkasso. Så 
snart dine data er sat ind i systemet, får du 
som kunde betydelige stordriftsfordele med 
mange penge at spare.

Vores kundeservice er tilgængelig hele dagen, 
fem dage om ugen. Det giver tryghed at 
vide, at det administrative kører – også ved 
sygdom eller i ferier. Vi har stor erfaring med 
at håndtere kundeafregning, og vi afregner 
allerede 65.000 kunder. 

Afregningssystemer er typisk for omfattende  
og dyre i forhold til det enkelte værks behov.  
Ved at koble dig på vores afregningssystem 
sammen med mange andre forsyninger, får  
du alle de fordele, der er i systemet – men  
deler regningen med alle vi andre. 

Du får samtidig gavn af vores kundesupport.  
Det er personer med viden om de konkrete 
udfordringer, du står med, du får i telefonen,  
når du har brug for hjælp.  

Dine fordele med os ombord
 
·  Du skal ikke investere i dyre programmer 

og services
·  Du betaler kun for service svarende til 

antallet af dine forbrugere
·  Dine afregninger sker efter reglerne 

og til tiden
·  Du er sikker på at overholde 

persondataforordningen (GDPR)
·  Du sikrer dine kunder et højt serviceniveau

Dine fordele er mange
 
·  Du kobler dig på vores server og 

softwareløsning, der opbevarer og 
opretholder data på dine forsyningskunder

·  Du får et professionelt afregningssystem, 
der opdateres løbende og følger 
lovgivningen

·  Du får del i vores kundesupport
·  Du får oplæring i afregningssystemet

Kundeafregning og 
-håndtering

Dine muligheder Dine muligheder

Kundeafregning
Afregning inkl. fakturering,  
opgørelse, aflæsning og flytning.

Hosting
Data på dine forsyningskunder 
opbevares på vores server og 
softwareløsning.

Kundeservice
Kundeservice bestående af 
telefonbetjening, chat og mail.

Debitorstyring
Debitorstyring med rykkerhåndtering, 
opfølgning og inkasso.

Selfservice
Du administrerer support  
til kunderne.

Regnskaber og indberetninger til SKAT og 
andre myndigheder kan være en stor opgave 
for mange. 

Med assistance fra os klarer vi din 
skatteindbetaling, betaling af moms og andre 
udgifter, samt udfærdigelse og indberetning af 
årsregnskaber. 

Mulighederne er mange, når det gælder 
regnskab og indberetninger. Vi kan klare alle 
opgaverne, eller blot nogle af dem - det er helt 
op til dig. Sammen skræddersyr vi en pakke, 
der passer til det, du har brug for. Uanset  
din aftale, er du sikker på en profesionel og 
pålidelig håndtering af dine regnskaber. Du 
kan stole trygt på, at du betaler skat, moms  
og andre udgifter til tiden. 

Din aftale kan indeholde 

·  Daglig bogføring, betaling, afstemning 
og lønudbetaling

·  Indrapportering af moms og afgifter
·  Udarbejdelse af månedsrapporter og 

deltagelse i bestyrelsesmøder
·  Udarbejdelse af årsbudget i samråd med 

driftsleder og bestyrelse
·  Indberetning til myndigheder sammen 

med revisor, driftsleder og bestyrelse
·  Administration af andre værker, samt 

udfærdigelse af årsregnskab og budget 
til generalforsamlingen

Regnskab og budget
Bogføring, indberetninger,  
årsregnskaber og lovpligtige 
statistikker.

Dine muligheder

Bestyrelsesarbejde
Budgetter til godkendelse 
samt deltagelse i møder og 
generalforsamlinger.

Korrekt afregning og kundeservice i top Få adgang til alle fordelene

Regnskab  
og indberetninger
Sikker og pålidelig håndtering


