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Löpande redovisning E-ekonomi 
 

Din månadskostnad baserat på antal  verifikat ioner per månad 
 

Maroni Mini      1000:-       1-20 verif ikat ioner    

Maroni Medium    1700:-     21-40 verif ikationer   

Maroni Medium +    2500:-      41-60 verif ikationer  

Maroni Stor   4000:-    61-100 verif ikationer     

Maroni XL    36:-/st    101 -  199  verif ikat ioner 

Maroni XL +                       34:-/st         +200 verif ikationer                                 

Detta ingår Löpande redovisning E-ekonom 
 

•  Löp ande  bok fö r ing    
•  K un dresk ont ra  
•  Lev er antö r s resk o nt ra  
•  Mom s dek l ar at io n  
•  R appor te r i ng  v ia  Sm s oc h  Ek onom iöver s ik t  

 

( I  ve r i f ik at io nsp r i s  h ar  v i  r äk n at  m ed at t  du  som  k u nd  gö r  te x  f ak ture r i ng  o ch  v is sa  i n  o ch   
u t be ta ln in ga r  s jä lv )  

Uppstart  

Uppstart av system E-ekonomi el ler Centsoft   1500:-  

Utbi ldning E-ekonomi el ler Centsoft c a  2t im  +  1t im  suppo r t .  2000:-  

System kostnad                    f r  99: -/mån   

System utbildning       700:-  /h 

Utredning av gammal bokför ing     700:-  /h 
 

Löner per månad 
Maroni Mini     250:-        1-3 löner    

Maroni Medium   240:-        4-6 löner    

Maroni Medium PLUS   230:-         7-9 löner  

Maroni Stora  220:-        +10 löner 

Uppstart ny lön per person. 400:-           1 st 
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Bokslut. 
Mini Bokslut       
Ensk i ld/Handelsbolag  f i rma  omsättn ing  upp t i l l  200.000kr      4 .000kr  
 

Medium Bokslut     
Ensk i ld  f i rma omsät tn ing  över  på  200.000kr       5 .000kr  
 

Medium plus Bokslut  
Ak t iebo lag  omsät tn ing  upp  t i l l  500.000kr     10.000kr  
 

Stor Bokslut  
Ak t iebo lag  omsät tn ing  över  500.000kr     15.000kr  
 

Stora plus Bokslut 
Ak t iebo lag  omsät tn ing  över  3 -10 mi l joner  k r    20.000kr  
 

XL Boksluts 
Över  10 mi l joner        Of fer t !  

Detta ingår i  Bokslut 
•  R esu l ta tp la n er in g   
•  Å r s r edov isn in g  
•  B o la g sdek la r a t ion  
•  Å r sboks l u t  
•  U p pfö l jn in g  a v  r ev i s ion   
•  B oks l u ts r a ppor t  en l ig t  R EKO  -  Sven sk s ta n da r d  fö r  r edov isn in g skon s u l te r  
•  R a ppor te r in g  t i l l  B o la g sver ke t  
•  I n kom stdek la r a t ion  f ö r  ve r ksa m h eten  
•  Kon ta kte r  m ed r ev is o r  
•  B oks l u ts  m öte 

 

  

Bokslutsrapport 
Du kan komplet tera  di t t  å rsboks lut  e l ler  d in  årsredov isn ing  med en boks lu ts rappor t  f rån  oss ,  
tack  vare våra  auktor iserade redov isn ingskonsul te r .  

Förutsä t tn ingarna för  en  boks lutsrappor t  är  a t t  v i  har  upprät tat  årsboks lute t  e l ler  
årsredov isn ingen  och  at t  t i l lämpl iga  lagar  och  andra  reg ler  har  kunnat  fö l jas .  
Boks lutsrappor ten v isar  då  at t  v i  har  kunnat  ut fö ra  vår t  arbete en l ig t  Svensk  s tandard för  
redov isn ingst jänster ,  Rek o.  
Boks lutsrappor ten är  et t  kva l i tetsbev is  som kommer  at t  f ramgå av  kred i tupplysn ingar  och  som 
du har  ny t ta  av  i  kon takter  med banker ,  leverantö rer  och  andra . 
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Bolagsbildning     
 

Registrer ing av aktiebolag hos bolagsverket (nytt bolag).            5000 kr 

Registrer ing av enskild f i rma hos bolagsverket (nytt  bolag).         2000 kr 

Registrer ing hos skatteverket (arb avgif t,  f -skatt mm)          1000 kr 

Övrigt     

Löpande manuel lt  arbete                   700 kr/t im 

Kompletteringar,  utredning, rättelser             890 kr/t im 

Övriga tjänster,  konsultat ioner.            1250 kr/tim 

Bokslutsarbete övr ig t id.  (v id mer arbete)                           1500 kr/tim 

Upprättande av preliminär deklaration.             600 kr 

Ändringar hos bolagsverket och skatteverket.            1200 kr 

Upprättande av kontrol luppgif t.               270 kr/st 

Fora rapportering               270 kr/st 

Rättelse skattedeklarat ion                650 kr 

Intyg                 650 kr 

Pr ivatdeklarat ion           f r1500 kr 

Beräkning av utdelningsutrymme            1500 kr  

K-10 blankett           f r1000 kr 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På samtl iga priser  i  pr isl istan ti l lkommer moms med 25 % . 
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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. 

 

Kontakt information 

Maroni  Redov isn ingsbyrå  AB  Te lefon :  08 -777 85  80  

Handentermina len 1   Fax :  08-  777 43 40 

136 40 Handen 

Hemsida:  www.maroni . se    e -pos t :  kon takt@maroni .se  

A l lmänna v i l lk or  f inns  på  vår  h ems ida.   

http://www.maroni.se/
mailto:kontakt@maroni.se
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