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Norrköping 2016-08-19 

 

 

Hej alla glada! 

 

Här kommer lite information om vad som händer närmast här på byrån, samt en påminnelse om vikten 

att lämna in material i tid.  

 

Kontoret håller stängt 

Under vecka 38 kommer kontoret att hållas helt stängt pga att vi alla åker på en veckas skattekurs. 

Under denna vecka (160917-160925) kan vi alltså inte handlägga några ärenden – vilket innebär att ni 

måste respektera att materialet skall finnas hos oss senast den 10:e (se mer nedan).  

 

Måndag 26 september finns vi alla åter på kontoret, fyllda och inspirerade av alla nya 

redovisningsnyheter, skattesatser och en massa annat roligt! 

 

Kåre slutar och Malin börjar 

Med tåren i ögat måste vi tyvärr meddela att Kåre Smedberg kommer att lämna oss för att prova sina 

vingar på en ny arbetsplats. Kåre är en fantastisk person som vi alla kommer att sakna något oerhört, 

och vi önskar honom ett riktigt stort lycka till på sitt nya arbete! Kåres sista arbetsdag hos oss blir 2 

september.  

 

I samband med att Kåre slutar kommer Malin Brönnert att börja arbeta hos oss. Malin har tidigare 

arbetat på en advokatbyrå där hennes huvudsakliga uppgifter varit att handlägga konkurser samt 

advokatbyråns ekonomi. Malins första arbetsdag blir 1 september. Vi hälsar Malin varmt välkommen 

till oss, och ser fram mot att hon kommer hit! 

 

Ni som tidigare haft kontakt med Kåre kommer nu alltså att i första hand ha Malin som kontaktperson 

här på byrån. Malin kommer att nås på samma telefon-nummer som Kåre. Alla kontaktuppgifter 

framgår längst ner i denna skrivelse.  

 

Inlämning av material 

Som vi tidigare meddelat måste vi få in komplett material varje månad senast den 10:e. Var noga med 

att allt material kommer med från början så att vi inte behöver kontakta er om t.ex saknade kvitton, 

fakturor, bank- och plusgiroinbetalningar, underlag till uttag från banken eller kontoutdrag samt 

löneunderlag. 

Brytpunkten den 10:e gäller alltså både bokföringsmaterial för föregående månad samt löneunderlag 

för utbetalning innevarande månad.  

 

I det fall vi får in materialet från er för sent kan det innebära att vi inte hinner bearbeta lönerna eller 

moms- och arbetsgivardeklarationen i tid, vilket då kommer att medföra en förseningsavgift för er hos 

Skatteverket.  
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Bristande rutiner/betalning 

I det fall vi upprepade gånger inte får in komplett material i tid eller om ni upprepade gånger inte 

betalar fakturor härifrån i tid kommer vi att överväga att avsäga oss uppdraget. 

 

Hemsidan 

Med stor glädje kan jag också meddela att vår hemsida äntligen är i bruk! Där kan ni ladda ned lite 

nyttig information och användbara blanketter. Gå gärna in på www.annikasredovisning.se och kika.  

Vi tar tacksamt mot förslag till förbättringar till hemsidan! 

 

 

Med detta önskar vi er alla en fantastisk höst! 

 

 

Många vänliga hälsningar från oss alla på Annikas Redovisningsbyrå AB 
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