
Økonomi & Regnskab

Bedre økonomistyring 

Hvorfor Dyva Consult?
Du får en fleksibel økonomichef på timebasis, 
der ikke er bange for at smøge ærmerne op og 
tage fat.

Du får en økonom (HD-Regnskab) med mere 
end 20 års erfaring inden for bogholderi, øko-
nomistyring og regnskab – inklusive koncern-
regnskab. 

Du får andel i min erfaring med opgaver in- 
den for internationale handels-, produktions-  
og rederivirksomheder, der repræsenterer 
ejerstrukturer spændende fra enkeltmands-
virksomheder over K/S selskaber til familie-
ejede- og børsnoterede selskaber. Herunder 
også koncerner.

Jeg tilbyder at løse konsulentopgaver på 
økonomi- og regnskabschef niveau for større 
virksomheder og jeg tilbyder at håndtere hele  
eller dele af bogholderifunktionen hos mindre 
og mellemstore virksomheder.

Konsulent opgaver
For virksomheder, der har behov for en ekstra 
ressource i økonomi-/regnskabsafdelingen  
– tilbyder jeg min assistance på timebasis.

•  Jeg udfører de fleste former for ad-hoc 
opgaver inden for økonomi og regnskab.

•  Jeg har en lang erfaring med opbygning 
af rapporteringsmodeller i Excel, gerne via 
dataudtræk fra økonomisystemer. Herunder 
skabeloner til årsregnskaber og skattespe-
cifikationer, interne regnskaber og analyser.

Dyva Consult
Økonomi & Regnskab

- mindre omkostning
KRISTINE DYVA
Jeg lægger stor vægt på at 
levere en service, der er påli-
delig, troværdig og fleksibel.

BOGHOLDERI
Jeg bruger naturligvis min 
lange erfaring til at komme 
med forslag, der kan optime-
re og effektivisere arbejds-
gange.

KONSULENTOPGAVER
Jeg tilbyder supplerende 
konsulentassistance. F.eks. 
i forbindelse med sygdom, 
årsafslutning, analyser, 
implementering af nyt IT 
system, fusion, opkøb af 
virksomhed, børsnotering 
etc.

KONTAKT
Ring eller skriv og få et  
uforpligtende møde eller en 
snak om din virksomhed.

Dyva Consult
4300 Holbæk

Tlf. 20 88 63 24
kristine.dyva@gmail.com
www.dyva-consult.dk

Consult

Fleksibelt bogholderi 
For mindre og mellemstore virksom-
heder håndterer jeg gerne hele eller 
dele af bogholderi-funktionen, og jeg 
udarbejder løbende interne regnskaber 
og analyser efter behov. 

Min service omfatter bl.a.

• Bogføring
• Afstemning
• Moms
• Lønadministration
• Måneds- og kvartalsregnskaber
• Klargøring af materiale til revisor
•  Rentabilitets- og likviditetsanalyser 

mm.

Jeg har mulighed for at stille økonomi-
system og lønadministration til rådig-
hed for virksomheden.


