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Förslag ekonomihantering LUS
Vårt förslag är två stycken ekonomifirmor som är de som vi fann lämpligas. Adderat
och Marredo.
För att få ner kostnader har vi förhandlat om att vi sköter en del av administrationen
(löneredovisning).
Vi skickar in och attesterar utlägg, kvitton fakturor mm.
Båda alternativen är små bolag som är inriktade på mindre organisationer så som LUS.
Båda kan påbörja uppdraget direkt.

Marredo
En mindre firma som ligger i Löddeköpinge. Dess ägare har tidigare arbetat som
ekonomichef och controller. De är idag 3 anställda på firman och de planerar att växa.
De har idag andra kunder som använder samma revisor som oss. Om de får
uppdraget så kommer de utan kostnad uppdatera vårt ekonomiska system.
Använder Dropbox och Fortknox

Styrkor
Går att kontakta helg tid, Bjuder på uppdatering av hela vårt ekonomisystem

Svagheter
Dyrast, Begränsade resurser, Ej placerade i Lund, Lite bolag inte samma resurser.

Adderat
En medelstor firma med 12 st anställda, placerade bredvid Juridicum. VD tidigare
ordförande för LS. De arbetar med många ideella föreningar. De har egna
programmerare som utveklar deras digitala system. Kan om vi önskar det för
timkostnad ändra om i vår kontoplan.
Använder egen mjukvara samt visma.

Styrkor
Billigast, Löneadministration, Digitalt, Egen utvecklat system, Placerad i Lund.

Svagheter
Stort bolag inte lika personligt.
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Kostnader
I båda fallen så har företagen gjort grova uppskattningar på vilken kostnad de tror att
det kommer bli för ekonomihanteringen. Båda bolagen är beredda att omförhandla i
årsskiftet men de rekommenderar att vi avvaktar tills februari då ca 6 månader gått
och de blivit insatta i LUS ekonomi. De har båda sagt att de hellre sänker om ett
halvår än höjer.
Adderat
Månad
År
Bokslut
Totalt
Snitt/månad
Extra/tim

Marredo

9 750 kr

15 000 kr

117 000 kr
14 860 kr
131 860 kr

180 000 kr
6 000 kr
186 000 kr

10 988 kr

15 500 kr

743 kr

750 kr

I tjänsten,

Vilhelm Hultgren
Styrelseledamot 12/13
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