Prislista 2021

Branschorganisationen för revisorer, redovisningskonsulter och rådgivare.

ISO 9001:2008

den 1 januari 2021
Skriven av: Max Blomqvist

Pris löpandebokföring beräknas på antal verifikationer i bokföringen per månad
Bokföring /antal verifikat per månad.

Pris/st

1 st – 49 st

50:-

50 st – 99 st

45:-

100 st eller fler

35:-

Uppsägningstid 1 månad. Minsta avgift 700kr/månad. I Verifikationspris har vi räknat med att du som kund gör tex.
fakturering och vissa in och utbetalningar själv. Totalt antal verifikat i bokföringen är ditt pris. Begär ett fastpris om
man har varit kund minst 6 månader då ser vi över din prisbild och skriver ett avtal med längre uppsägningstid.

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

Löpande bokföring
Kundreskontra
Leverantörsreskontra
Momsdeklaration
Rapportering via Sms och Ekonomiöversikt

Pris Löner per månad

Pris/st

1st till 5st

270:-

6st till 10st

250:-

11 eller mer

230:-

Uppstart ny lön per person.

500:-

Pris Bokslut

Pris/st

Enskild/Handelsbolag omsättning upp till 200.000kr

4.000 kr

Enskild firma omsättning över på 200.000kr

5.000 kr

Aktiebolag omsättning upp till 500.000kr

10.000 kr

Aktiebolag omsättning 500.000kr till 1,5 miljoner

13.000 kr

Aktiebolag omsättning över 1,5 till 3 miljoner kr

15.000 kr

Aktiebolag omsättning över 3 till 10 miljoner kr

20.000 kr

Över 10 miljoner
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Detta ingår i Bokslut
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Resultatplanering
Årsredovisning
Bolagsdeklaration
Årsbokslut
Uppföljning av revision
Bokslutsrapport enligt REKO - Svensk standard för redovisningskonsulter
Rapportering till Bolagsverket
Inkomstdeklaration för verksamheten
Kontakter med revisor
Boksluts möte

Offert

Bokslutsrapport
Du kan komplettera ditt årsbokslut eller din årsredovisning med en bokslutsrapport från oss, tack vare våra
auktoriserade redovisningskonsulter.
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 Svenskstandard 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.

Pris/st

Registrering av aktiebolag hos bolagsverket (nytt bolag).

5000 kr

Registrering av enskild firma hos bolagsverket (nytt bolag).

2000 kr

Registrering hos skatteverket (arb avgift, f-skatt mm)

1000 kr

Likvidation

10 000 kr

Övriga tjänster

Pris

Enhet

Löpande manuellt arbete

750

kr/tim

Kompletteringar, utredning, rättelser

850

kr/tim

Övriga tjänster, avancerade konsultationer.

1250

kr/tim

Bokslutsarbete övrig tid. (vid mer arbete)

1250

kr/tim

Upprättande av preliminär deklaration.

600

kr/tim

Ändringar hos bolagsverket och Skatteverket.

1200

kr/tim

Upprättande av kontrolluppgift

300

kr/st

Fora rapportering

150

kr/anställd

Rättelse skattedeklaration

500

kr/st

Intyg

500

kr/st

Privatdeklaration

från 1500

kr/st

Utbildning i visma eEkonomi

750

kr/ tim

Bankarkivering

300

kr/mån

Scanning av material

750

kr/tim

Skapa kundfaktura 1 till 3 fakturarader

60

Lämna in RUT/ROT ansökan från E-ekonomi

100

Beräkning av K – 10 ägare till aktiebolag

kr/st
kr/st

från 1000

kr/st

Beräkning av utdelningsutrymme

1500

kr/st

Betalningsuppdrag (Hjälp med betalning av lev.fakturor.)

250

kr/vecka

På samtliga priser i prislistan tillkommer moms med 25 % .
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Bolagsbildning / Likvidation
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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.
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Kontakt information
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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

