Gjeldende prisliste fra 01.01.2022
Beskrivelse

Enhet

Pris

Daglig regnskapsføring

Time

kr

kr 710

Fakturering og purring

Time

kr

kr 710

Ved brevutsending så blir utlegg for porto fakturert.

Lønnsarbeid

Time

kr

kr 710

Arbeid med lønnskjøring, avstemming lønnsområde og oppfølging at A-meldinger blir innsendt til korrekt tid. Årsavstemming lønn inkl. sammenstillingsrapporter min. 1,5t

Annen bistand (Budsjettarbeid, konsulent m.m)

Time

kr

kr 710

Alt som ikke er direkte regnskapsarbeid går innunder denne timearten

Lovpålagt overordnet oppdragskontroll (Iht. GRFS 7.1)

Time

kr

kr 710

Minstesats kr 995

Årsoppgjør AS (aksjeselskap)

Time

kr

kr 1 065

Minstesats kr 5.500 Utarbeidelse av årsregnskap og likningsdokumenter samt innsendelse av opplysninger til Skatteetaten. Innsending til Brønnøysundregisteret kr 350

Årsoppgjør EPF (personlig selskap)

Time

kr

kr 1 065

Minstesats kr 3.500 Utarbeidelse av årsregnskap og likningsdokumenter samt innsendelse av opplysninger til Skatteetaten

Oppfølging aksjonærregister inkl. innsending av aksjonærregisteroppgave(r)

Time

kr kr 1 065

Holdingselskaper med lav aktivitet

Time

kr kr 1 065

Holdingselskaper uten stor aktivitet kr 7.500,- for komplett regnskap med årsoppgjør, aksjonærregisteroppgave, inkl. 1,5t regnskapsføring.

Kun ansvar for utarbeidelse av årsregnskap og likningsdokumenter

Time

kr kr 1 065

Minstesats kr 6 995 Gjelder for kunder hvor vi IKKE har ansvaret for den løpende regnskapsførselen gjennom året. Dvs. utfører KUN årsoppgjør

Stiftelse av aksjeselskaper som blir kunde hos oss

Fastpris kr

Diverse attestasjonsoppdrag. (Innovasjonnorge m.m)

Time++

kr

kr 1 995

kr 710

Kommentar
Ordinær regnskapsførings- og avstemmingsarbeid frem til avstemt/dokumentert saldobalanse (klart til årsavslutning).

Kontroll omfatter sjekk/ajourføring av oppdragsavtaler/fullmakter/oppdragsdokumentasjon/ kundens internerutiner m.m iht. GRFS 7.1

Minstesats kr 795 Vi passer på at aksjonærregisteroppgaven med endringer/opplysninger blir innsendt hvert år innen tidsfristen.

Inkl. alle protokoller og innsending via altinn.no (Mva-registering kr 500.-)

Grunnpris kr 2.000.- + honorar etter tidsforbruk

Minste tidsenhet for timeregistrering er for hvert påbegynt 10min. Fakturert tidsforbruk er inkl. 4% administrasjonspåslag.

Datakostnader når regnskap/lønn blir kjørt på system/løsninger hos SR-Rekneskap AS. Lisens blir fakturert av SR

Fast pris pr. år

Variabel pris pr. år

Lønnssystem - Visma Lønn

kr 250

pr. mnd

kr 3 000

Ingen ekstra kostnader til forbruk // Lønn fra 2022 må gå via PowerOffice GO

Regnskapssystem - Visma Business

kr 250

pr. mnd

kr 3 000

Ingen ekstra kostnader til forbruk

Unntak: Holdingselskap/mikro selskap med under 150bilag pr/år - Årspris kr 1.500.Ved behov for andre systemløsninger fra Visma som. Scanning/attestasjon på web, autopay, lager/ordre m.m, pris etter nærmere avtale i hvert tilfelle pga. dette er basert på antall brukere/moduler m.m
Kunder som bruker system/løsninger levert av PowerOffice GO får faktura for systembruk direkte fra systemleverandør - PowerOffice GO
Priser: www.poweroffice.no/priser/

