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Kostnadsjämförelse tre lämpliga kassaregister

De kassaregister vi valt att arbeta vidare med har olika förutsättningar, och 
det har visat sig att priset på den ursprungliga offerten inte är något som man kan ta för givet.

För att kunna presentera ett jämförbart pris, har vi fått göra vissa antaganden, enligt följande:
Vi har uppskattat kostnaden för en dator och skrivare, i de fall det behöver 
införskaffas till loppisverksamheten. 5000
Vi har bedömt att bygdegården behöver hyra kassaregistret i 2 månader, för att 
klara för- och efterarbete
Vi har, på samtliga priser fått lägga till 25 % moms, då alla priser vi har fått från 
företagen varit ex moms: Bygdegården, som en ideell förening får inte lyfta 
någon moms.
I de fall det finns en "minsta tid" för att få hyra registret, har vi räknat på 
kostnaden för samtliga månader, även om bygdegården nyttjar registret för 
kortare tid.

Jämförelse mellan tre företag detta år:

Hyres-
kostnad 

Uppstarts 
kostnad

Ev annan 
investeringsk
ostnad Totalt

Boxnet 3746,25 1250 5000 9996,25
Valei 2242,5 5000 7242,5
MoreFlo (räknat på att de "bjuder" på en vecka) 3118,75 3118,75

Kommande års kostnader med ovanstående upplägg:

Detta år Nästa år År tre

Snitt 
kostnad   på 
3 år

Boxnet 9996,25 4996,25 4996,25 6663
Valei 7242,5 2242,5 2242,5 3909
Moreflo 3118,75 3118,75 3118,75 3119

Det finns ett antal andra möjligheter, man kan köpa egen "svarta lådan" kopplad till Skatteverket, 
vilket gör att vi t ex kan hyra Valei för bara 3 månader per gång.
Fördelarna med Boxnet och Valei är att i kostnaden ligger inköp av en dator och en skrivare, 
som bygdegården även  kan använda hela året även i annan verksamhet 
(filmvisning, protokoll mm).

Källor: Valei, Boxnet, Moreflo
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