
Låt oss ta hand om din 
bokföring uppe i molnet.

Poodle Advice AB



Så här går det till!

• Vi skapar ett konto i vår kvittoapp för ditt 
företag i molnet.

• Ni fotar kvitton med mobilen och sänder in 
dom till vårt bokföringsprogram. och 
leverantörsfakturor mailas in direkt till 
bokföringsprogrammet.

• Andra dokument laddas upp till ett Dropbox
konto som vi skapar åt er. 

Resten sköter vi!



Vad gör vi?
Bokföring
All löpande bokföring

Bokslut
Som företagare med ett aktiebolag ska den löpande bokföringen årligen avslutas 
med ett årsbokslut. Vi tar såklart hand om det!
Förenklat bokslut för enskilda firmor som ska också utföras årligen enligt lag.

En inkomstdeklaration (NE-bilaga)
Inkomstdeklaration är vad alla skattebetalare går igenom varje år där man meddelar 
Skatteverket hur mycket pengar man har tjänat. Inkomstdeklaration måste utföras 
och skickas till Skatteverket årligen enligt lag.
Har du enskild firma betyder det att vi upprättar en NE-bilagan som du ska använda 
i din privata inkomstdeklaration.

Årsredovisning
En årsredovisning är en sammanställning av räkenskapsårets bokföring. Den 
löpande bokföringen avslutas med årsredovisningen som skall bestå av balans- och 
resultaträkning, noter och förvaltningsbekräftelse.
Årsredovisning behövs endast göras av Aktiebolag.



Vem gör vad?
• Vi gör!
• Bokföring / registrering av:
• Kassarapporter 
• Betalda kundfakturor.
• Betalda leverantörsfakturor
• Kontanta utlägg
• Momsrapport
• Inbetalda skatter och avgifter
• Upprättande av skattedeklaration
• Avstämning av balans- samt resultatkonton för perioden.
• 12 balans- och resultatberäkningar per år.
• Bokslut och årsredovisning
• Deklaration



Vem gör vad?
• Ni gör!

• Fakturerar och bockar av kundinbetalningar. Här har vi även en tjänst 
som sköter hela förfarandet från att skicka fakturor till kunderna och 
sedan hålla koll på att de betalas. Ni kan alltså släppa hela reskontran 
när väl fakturan är gjord.

• Betalning av leverantörsfakturor.
• Skatt- och momsinbetalningar. Vi informerar er om vad som skall 

betalas.
• Fotar och lägger upp alla kvitton i vår kvittoapp, leverantörsfakturor

mailas smidigt direkt in i bokföringsprogrammet och vi bokför dom.
• Alla banktransaktioner bokar vi med hjälp av bankutdrag varje månad.



Vi erbjuder också!

Fakturering och reskontra

Skapa och implementera rutiner

Styrelseuppdrag

Allmänt bollplank

Behöver ni hjälp av revisor eller skatteexpert så förmedlar vi 
detta via vårt nätverk. 



Vilka är vi?
• Poodle Advice ägs och drivs av Magnus 

Tyrén.
• Jag har 35 års erfarenhet av att göra affärer

både i Sverige och Internationellt. 
• Jag har varit med och startat 6 företag från

grunden varav det största nådde en
omsättning på 40 miljoner.

• I alla egna bolag har jag alltid varit delaktig i
företagets ekonomi och under alla
uppstartsperioder skött bolagens
redovisning. Den erfarenheten har gett mig
bra kunskaper om ekonomi i företag.



Kontaktinformation
• hej@poodleadvice.se
• 0708 429550
• www.poodleadvice.se
• Poodle Advice AB
• Org. nr 556950-9515
• Varför namnet Poodle?
• Namnet är en hyllning till vår pudel 

Tilda, som vi tyvärr fick avliva 2013. Pudeln
är också en väldigt klok hund. "Klok som en
pudel" 


