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Löpande redovisning E-ekonomi
Din månadskostnad baserat på antal verifikationer per månad
Maroni Mini

1000:-

1-20 verif ikationer

Maroni Medium

1700:-

21-40 verifika tioner

Maroni Medium +

2500:-

41-60 verifika tioner

Maroni Stor

4000:-

61-100 verifika tioner

Maroni XL

36:-/st

101 - 199 verifikationer

Maroni XL +

34:-/st

+200 verifika tioner

Detta ingår Löpande redovisning E-ekonom
•
•
•
•
•

Löpande bokföring
Kundreskontra
Leverantörsreskontra
Momsdeklaration
Rapportering via Sms och Ekonomiöversikt

(I verifikationspris har vi räknat med att du som kund gör tex fakturering och vissa in och
utbetalningar själv)

Uppstart
Uppsta rt a v s ystem E-ekonomi eller Centsoft

1500:-

U tbildning E-ekonomi eller Centsof t

2000:-

ca 2tim + 1tim support.

System kos tnad

f r 99:-/mån

System utbildning

700:- /h

U tredning a v gamma l bokföring

700:- /h
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Löner per månad
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Maroni Mini

250:-

1-3 löner

Maroni Medium

240:-

4-6 löner

Maroni Medium PLU S

230:-

7-9 löner

Maroni Stora

220:-

+10 löner

Uppsta rt ny lön per person.

400:-

1 st

Bokslut.
Mini Bokslut
Enskild/Handelsbolag firma omsättning upp till 200.000kr

4.000kr

Medium Bokslut
Enskild firma omsättning över på 200.000kr

5.000kr

Medium plus Bokslut
Aktiebolag omsättning upp till 500.000kr

10.000kr

Stor Bokslut
Aktiebolag omsättning över 500.000kr

15.000kr

Stora plus Bokslut
Aktiebolag omsättning över 3-10 miljoner kr

20.000kr

XL Boksluts
Över 10 miljoner

Offert!

Detta ingår i Bokslut
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

R esultatplaner ing
Å rsredovisning
Bolagsdeklaration
Å rsbokslut
Uppföljning av revision
Bokslutsrapport enligt R EKO - Svensk standard för redovisningskonsulter
R apportering till Bolagsverket
Inkomstdeklaration för verksamheten
Kontakter med revisor
Boksluts möte

Bokslutsrapport
Du kan komplettera ditt årsbokslut eller din årsredovisning med en bokslutsrapport från oss,
tack vare våra auktoriserade redovisningskonsulter.
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Förutsättningarna för en bokslutsrapport är att vi har upprättat årsbokslutet eller
årsredovisningen och att tillämpliga lagar och andra regler har kunnat följas.
Bokslutsrapporten visar då att vi har kunnat utföra vårt arbete enligt Svensk standard för
redovisningstjänster, Reko.
Bokslutsrapporten är ett kvalitetsbevis som kommer att framgå av kreditupplysningar och som
du har nytta av i kontakter med banker, leverantörer och andra.

2

Bolagsbildning
Regis trering a v aktiebolag hos bolags verket (nytt bola g).

5000 kr

Regis trering a v ens kild firma hos bola gsverket (nytt bolag).

2000 kr

Regis trering hos skatteverket (arb avgif t, f-s katt mm)

1000 kr

Övrigt
Löpande manuellt arbete

700 kr/tim

Kompletteringar, utredning, rättelser

890 kr/tim

Övriga tjäns ter, konsultationer.

1250 kr/ tim

Bokslutsarbete övrig tid. (vid mer arbete)

1500 kr/ tim

Upprä ttande a v preliminä r deklara tion.

600 kr

Ändringar hos bolagsverket och ska tteverket.

1200 kr

Upprä ttande a v kontrolluppgif t.

270 kr/st

Fora rapportering

270 kr/st

Rä ttelse s kattedekla ration

650 kr

Intyg

650 kr

Priva tdekla ration

f r1500 kr

Berä kning av utdelningsutrymme
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K-10 blankett
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1500 kr
f r1000 kr

På samtliga priser i prislistan tillkommer moms med 25 % .

Kvalitetspolicy Maroni Redovisningsbyrå AB
Det är vår policy att våra klienter ska erhålla tjänster av god och jämn
kvalitet.
Våra tjänster ska överensstämma med våra klienters förväntningar och
behov samt med gällande lagstiftning.
Maroni Redovisningsbyrå AB´s målsättning är att inom områdena
konsultation och redovisning framstå som en mycket konkurrenskraftig
aktör som överträffar klienternas förväntningar och som är bättre än våra
konkurrenters alternativ.
Kvalitet och teknisk framförhållning är bolagets viktigaste
konkurrensmedel. Det är därför ledningens och varje medarbetares
ambition att utföra sitt arbete, såväl internt som externt,
på ett professionellt och korrekt sätt.
Det är också ledningens och varje medarbetares ansvar att upprätthålla
och förbättra kvalitetsledningssystemet i enlighet med ISO 9001 och
Reko. Det kundfokuserade kvalitetsarbetet ska kännetecknas av ständiga
förbättringar med utgångspunkt i kundernas krav och upplevda
tillfredsställelse.
Vårt kvalitetsarbete ska ske med öppenhet så att våra kunder,
medarbetare och samarbetspartners har fullt förtroende för vår
verksamhet.
Allt arbete inom bolaget ska följa gällande lagar och förordningar och
utföras inom de tidsramar som lagstiftningen anger.

Maroni Redovisningsbyrå AB

Telefon: 08-777 85 80

Handenterminalen 1

Fax: 08- 777 43 40

136 40 Handen
Hemsida: www.maroni.se
Allmänna villkor finns på vår hemsida.

e-post: kontakt@maroni.se
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Kontakt information
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