
Gitte Mørch:   RAB Revision giver mig
frihed til koncentration om mit job

Selv om Gitte Mørch, 40, fra 
tidligere i sit arbejdsliv har stor 
erfaring i det regnskabsmæssi-
ge, nyder hun at være fri for at 
tænke på de pligter, der følger 
med tal og regnskab, så snart 
bilagene er indtastet på RAB 
Revisions hjemmeside.

De seneste mange år har Gitte 
Mørch koncentreret sit arbejdsliv 
om den alternative behandling. 
Med uddannelser som massør og 
akupunktør samt talrige special-
kurser har samlet viden, kompe-
tencer og erfaring om akupunk-
turens nytte på en bred front. 
Hendes speciale er problemer i 
bevægeapparatet, men begræn-
ser sig bestemt ikke til det - så-
ledes fortæller glade kunder på 
hendes hjemmeside desuden om 
resultater indenfor behandling af 
barnløshed, astma, allergi og ho-
vedpine.

- Jeg vil gerne bruge min tid til 
det, jeg er god til: Behandling. 
Det med regnskab, revision og af-
stemningen af bogføringen over-
lader jeg så vidt muligt til RAB 
Revision - så jeg kan koncentrere 
mig om de kunder, der kommer 
til mig i klinikken, siger Gitte. Hun 
driver sin klinik i Rønde på det 
sydlige Djursland under navnet 
”Holistikken”. Her tilbyder hun 
såvel akupunktur som massage.

Hun har brugt RAB Revision si-
den 2007. Systemet med, at hun 
indtaster bilag over nettet, kalder 

hun enkelt, effektivt og fleksibelt, 
og hun roser Bjarne Nybo for 
den store specialviden, han har 
opsamlet i RAB Revision om de 
alternative behandleres særlige 
ønsker, behov og profil.

Akupunktør og massør Gitte Mørch 
glæder sig over, at hun i sin klinik 
”Holistikken” i Rønde kan rette sin 
fulde opmærksomhed mod behand-
lingen af klinikkens kunder - frem for 
behandlingen af tal.

Bogføring og regnskab

	Du	indtaster	dine	bilag	via	nettet

	 Vi	laver	og	gennemgår	din	bogføring	fire	gange	årligt

	 Vi	laver	dit	årsregnskab

	 Vi	beregner	din	moms	og/eller	lønsumsafgift

	 Ingen	startomkostninger

	 Samlet	pris	pr.	måned	kr.	410	+	moms

	 Se	og	læse	mere	på:	www.rabrevision.dk

- Der kommer hele tiden nye 
regler, og her møder man altid 
Bjarne velorienteret. Han har et 
godt blik for bogføring, regnskab 
og rådgivning, set fra en alternativ 
behandlers synspunkt, siger hun.

- RAB Revision lever op til mine 
forventninger. Det enkle og effek-
tive system betyder, at jeg kan få 
dækket mit behov for såvel bog- 
og regnskabsføring som revision 
til en pris, der er til at forstå. Lyder 
det fra Gitte, der nu som frem-
over foretrækker at bruge sine 
evner og kræfter som akupunktør 
og massør - og lade RAB Revision 
om alt det regnskabstekniske, når 
først bilagene er tastet ind.
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