ån
/M
is
Pr

Be
gr
av

ni

ån

ad

ng
ar
/M

ng
ar
/Å
r
ni
Be
gr
av

Vi erbjuder tillsammans med PromikBook
en redovisningsservice inklusive automatisk
inläsning av inkommande fakturor där alla
dokument sparas helt automatiskt. Detta är
ett led i att ge våra medlemmar mer service
som ska förenkla och underlätta det arbete
som bedrivs hos våra medlemsföretag.
Dessutom unikt för begravningsbyråer.

ad

SBV kan nu erbjuda en tjänst som kommer att underlätta arbetssituationen
väsentligt för många av våra medlemmar. Redovisningsservice i samarbete
med PromikBook – unikt för begravningsbyråer.
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6 300 SEK
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7 000 SEK

• Överföring från befintligt system
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7 700 SEK

• Branschspecifika rapporter till företaget
månadsvis
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8 400 SEK

600*

50

9 000 SEK

I Redovisningsservice ingår:
• Löpande bokföring av tillhandahållet
material
• Avstämning av erhållet, bokfört material
• Kontering av tillhandahållna fakturor
• Deklaration avseende mervärdesskatt
• Deklaration avseende avdragen källskatt
och sociala avgifter

• Uppläggning av kontoplaner och artiklar
• Personlig redovisningskonsult
För uppdraget utgår ett arvode i enlighet med
prislistan till höger. Priset baseras på antalet
begravningar per år men debiteras varje månad.

*Efter 600 st begravningar per år ökar kostnaden med 500
SEK per månad/50 st begravningar om inget annat avtalats.
Observera att vid varje årsskifte kommer senaste årets
debitering stämmas av mot årets totala antal begravningar
för att få en korrekt årsdebitering.

Sveriges Begravningsbyråers Verksamhetsservice AB, Upplagsvägen 1, 117 43 Stockholm, Tel 08-556 811 80, Fax 08-556 811 88

Tilläggstjänster:
+ Upprättande av lön för ett
pris om 149 SEK/Lön och
anställd/månad.
+ Bokslutspaket inklusive
årsredovisning och
inkomstdeklaration ink.
SRU-filer. Pris från
5 900 SEK.

+ Upprättande av K10blankett för delägare i
fåmansbolag för ett pris
om 799 SEK/timme.
+ Administration av bankfiler
för in- och utbetalningar
för ett pris om 599 SEK/
timme.
+ Automatisk scanning av
leverantörsfakturor,
10 SEK/styck.

Vi tar kontakt med dig och ditt företag för att
diskutera hur vi ska arbeta med redovisningen
för just ditt företag.

• Bank- och skattekontot stäms av regelbundet förutsatt att personal hos PromikBook får tillgång
att se samt överföra transaktionerna via fil.

• Vi rekommenderar funktionen för automatisk
inläsning av inkommande fakturor. Detta sker
genom scanning av pappersfakturor eller inläsning via automatisk tolkning av pdf filer som
skickats genom e-post. Om automatisk funktion
ej används är det kundens ansvar att själv lägga
till inkommande fakturor i PromikBook.

• Kunden skall använda Bit-Net som affärssystem
för sin verksamhet. Därigenom sker en automatisk överföring av fakturor. Kunden skapar fakturor och överför dessa med fil till PromikBook
där redovisningspersonal tar vid. PromikBooks
personal skall dock ha tillgång till Bit-Net för att
kunna ta fram underlag för antalet begravningar
som skett för respektive faktureringsperiod.

• Vi tillhandahåller tjänsten för inläsningsimport
av betalfiler och möjlighet att exportera betalfiler
till banken. Detta underlättar hantering av betalningar gällande avprickning av inkommande
betalningar och överföring till företagets internetbank. Utför ni detta själva tillkommer ingen
kostnad.

• Samtliga kvitton och underliggande material för
löpande bokföring skall laddas upp via PromikBooks app eller hemsida, vilket underlättar det
dagliga arbetet.

Rapportpaketet innehåller:

Hör gärna av er till PromikBook för frågor:

• Balansrapport

Mikael Bränngren
Account Manager
Tel 0763-21 61 47
Växel 031-309 91 11

• Resultatrapport
• Kassaflödesrapport

• Vi skickar ut månadsvisa rapporter till er efter
föregående månads avslut.

Oliver Richert
Account Manager
Tel 0735-37 19 75
Växel 031-309 91 11

• Nyckeltal speciellt framtagna för branschen

Ulf Lernéus
VD
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