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Professionel administration
af virksomheder og ejendomme i Grønland

Administration i øjenhøjde
Administrative opgaver er helt centrale for driften og
udviklingen af en virksomhed. Det kan være, du selv sidder
med ansvaret for at lave løn, budgetter, faktureringer, laver
opgørelser til revisor osv. Måske overvejer du at ansætte
en medarbejder, der kan tage hånd om de administrative
opgaver. Du har også mulighed for at lægge hele den administrative del ud og fokusere på det, du er bedst til – nemlig
at drive virksomhed.
AGERSKOV Consulting tilbyder skræddersyede administrationsløsninger til virksomheder i Grønland. Desuden har vi
stor erfaring med at drive ejendomsadministration og tilby-

Vi arbejder
ud fra

3

kerneværdier

der derfor også administration af personaleboliger. Du
kan bruge os som supplement til din eksisterende administration eller som den primære udførende.

God administration beror på
tæt samarbejde
Vi lytter og går i tæt dialog, når vi starter et samarbejde op.
Det er vigtigt for os, at det er dit behov for omfang af administration, der er afgørende. Alle løsninger er skræddersyede, og der vil være løbende opfølgning efter behov.

Kvalitet:
Vi arbejder professionelt, effektivt og målrettet.

Loyalitet:
Vi er loyale overfor vores kunder, opgaven og
vores værdier.

Ansvarlighed:
Vi udviser ansvarlighed, når vi påtager os
opgaver – og følger dem til dørs.

Arssarnerit har

KOMPETENCERNE

• El-installationer
• Belysningsteknik
• Industrianlæg
• Termografering

• TV-overvågning

• Brandalarm-anlæg
• Varslingsanlæg
• Tyverialarm-anlæg
• Adgangskontrol

• Elevatorer

• Data-installationer
• Antenneanlæg
• Patientkaldeanlæg

• Service
• Døgnvagt

Arssarnerit er en grønlandsk virksomhed, der beskæftiger lokal
arbejdskraft og er repræsenteret i væsentlige dele af landet.

Telefon +299 32 21 11 • www.arssarnerit.gl

Mangeårig erfaring og solide kompetencer
Uanset, hvor du står med din virksomhed – har du eksempelvis behov for etablering i Grønland, iværksættelse af generationsskifte, salg af virksomhed eller ønske om udvikling
af virksomheden, sparring på driften af din virksomhed eller
mindre ad hoc-opgaver, hvor vi afregner på timebasis –
tilbyder vi individuelle løsninger og står klar med erfaren og
professionel rådgivning.
AGERSKOV Consulting bygger på mangeårig erfaring og
solide kompetencer. Vores omkring 14 medarbejdere er
specialister inden for administration af virksomheder og
ejendomme, og bliver løbende opdateret på ny viden inden
for branchen.

Vi har et tæt samarbejde med eksterne rådgivere, jurister,
revisorer, forsikringsvirksomheder, banker med flere, hvilket
gør at vi kan indhente de bedste tilbud og skaffe fordele, der
gør os konkurrencedygtige – og sikrer, at din virksomhed får
den bedste løsning leveret

Bredt kendskab til administrationssystemer
Vi er fleksible og har et bredt kendskab til administrationssystemer, hvorfor vi kan gå ind og bruge de IT-værktøjer,
hvilket din virksomhed benytter. Eller vi kan gøre brug af
kendte og pålidelige systemer, som vi i forvejen anvender
for en lang række virksomheder.
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Bygherrerådgivning og
bygningsundersøgelser

Noorlernut 4 – 001
Postboks 149
3900 Nuuk
Telefon: 52 06 86
Mail: info@lhs.gl
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Tak til vores samarbejdspartnere

www.banknordik.gl

GRØNLANDS STØRSTE BOLIGHUS
Møbler
Gulve
Gardiner
Boligtilbehør
Køkken & bad
Tagdækning
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Grønland

NUREPA APS
• Tømrer
• Murer
• Maler
• Beton

Sådan finder du vej...
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Pukuffik 2b · 3905 Nuussuaq
Tlf. +299 342100

www.sweethome.gl

Vi laver alt vedr. malerarbejde

www.nurepa.gl • tlf. 31 17 72 • info@nurepa.gl

VVS FIRMAET

HJ-TEK A/S
Tlf: 32 93 18

Niels Erik Bro, Mobil 54 52 17 · Jens Bro, Mobil 53 69 01
Mail: malbro@greennet.gl
Vi arbejder både i Nuuk og Ilulissat
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hjtek@hjtek.gl ∙ www.hjtek.gl

MALERMESTER
Amalie Kleemann Aps

Mobil 55 67 64
Siden 2008

Postboks 5133 · 3905 Nuussuaq
Mail: a.k.maler@greennet.gl

AGERSKOV Consulting tilbyder

skræddersyede
administrationsløsninger

Vi løser bl.a.:
• Løn: opgørelse, beregning, udbetaling, indberetning
og afstemning
• Købsfakturaer: bogføring og registrering til betaling
• Salgsfakturaer: udsendelse, bogføring og registrering
til betaling
• Opfølgning på udestående tilgodehavender
• Udarbejdelse af materiale til revisor
• Faste opfølgningsmøder om økonomi
• Bidrag til budgetlægning og beregninger i øvrigt
• Ad hoc-assistance ved akut behov for hjælp eller for
enkeltstående opgaver, som fx oprydning af lageregistrering i bogføring og afstemning af konti
Vi tilbyder også administration og drift af personaleboliger,
i tæt samarbejde din HR-afdeling, evt. lønafdeling og økonomiafdeling. Her tilbyder vi bl.a.:

• Opkrævning og regulering af leje, varsling af lejestigninger og rykkerprocedurer
• Kontrol og betaling af fakturaer og faste udgifter
– evt. via mellemregningskonti
• Bogføring og afstemninger
• Udarbejdelse af budgetter og budgetopfølgning
• Udarbejdelse af forbrugs- og driftsregnskaber
• Udarbejdelse af lejekontrakter
• Sikrer løbende tilsyn med ejendommen og vedligeholdelsesplanlægning i samarbejde med underleverandører
• Rekvirering af håndværkere
• 24/7 tilkaldemulighed ved pludselig skade – i
samarbejde med underleverandør.
• Besvarelse af lejer-/medarbejderhenvendelser
• Flyttesyn og fraflytningsopgørelser
• Løbende anvisningsmøder vedr. tildeling af bolig

Vi har erfaringen
Vi kan påtage os enhver form for opgaver i det uforudsigelige
Arktis, og har gjort det i mere end 20 år. Vi løser dine projekter
på den mest effektive måde, uanset størrelse og beliggenhed.

Din grønlandske entreprenør
• Forsyning til minedrift
• Nedrivningsarbejder
• Erhvervs- og boligbyggeri

• Anlægsarbejde
• Opmåling
• Tunge betonkonstruktioner

www.emj-atcon.gl
Nicolaj Sørensen, CEO
(+299) 53 74 44
nicolaj@atcon.gl
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Send en email
Send os en kort e-mail på adm@agerskov.gl om
dit behov for en løsning samt dine kontaktoplysninger, så kontakter vi dig med det samme.

Ring på +299 34 35 30
Ring til os, så tager vi en snak om, hvordan vi
kan hjælpe i din virksomhed.

Kom forbi kontoret

12178 • www.jsdanmark.dk

Kik ind på vores adresse i Nuuk, så vi kan finde
den bedste løsning til dig og din virksomhed.

AGERSKOV Consulting ApS
H. J. Rinksvej 29
3900 Nuuk
www.agerskov.gl

